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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. 

Hutan juga merupakan penyeimbang alam dan paru-paru dunia. Sebagai sumber 

daya alam, hutan mempunyai multi fungsi sangat penting bagi kehidupan.  Tajuk 

pohon yang banyak dan berlapis-lapis pada tanaman yang ada di hutan akan 

sangat membantu  untuk menahan energi potensial air hujan yang jatuh sehingga 

aliran air tidak terlalu besar , hal ini akan mengurangi kerusakan tanah , baik erosi 

percikan maupun erosi alur.  Kondisi ini  akan membantu kesuburan tanah dan 

penyerapan air tanah. Secara global  hutan adalah paru-paru dunia  karena akan 

menyerap karbondioksida di udara dan melepaskan oksigen yang lebih banyak 

yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di dunia. 

Menurut Departemen Perhutanan, 2006. Kawasan hutan pegunungan 

merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berfungsi sebagai penyangga 

tata air daerah hilir, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan lahan yang tepat 

agar dapat melakukan pelestarian sumber daya alam  dan lingkungan terutama  

kawasan hilir yang akan mempengaruhi kegiatan pertanian dan ekonomi setempat. 

Pengelolaan hutan yang baik akan menghasilkan keuntungan yang baik 

pula terhadap masyarakat. Dalam pengelolaan hasil hutan yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar hutan saat ini cenderung kurang optimal sehinggga masyarakat  

http://www.bukupr.com/search/label/Tanaman
http://www.bukupr.com/search/label/Flora%20dan%20Fauna
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belum mampu merasakan hasil hutan dengan baik. Masih banyak masyarakat 

sekitar hutan yang seyogyanya dapat sejahtera dari hasil hutan, akan tetapi mereka 

tidak mampu mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sehingga masyarakat yang 

kurang paham terhadap pemenfaatan hutan justru dapat merusak hutan. 

Permasalahan di atas dapat kita lihat hal itu terjadi di kawasan hutan 

Ciwidey-Rancabali. Padahal kalau kita perhatikan kawasan hutan di kecamatan 

tersebut merupakan daerah hutan yang harus dimanfaatkan paling tidak area 

kawasan hutan lindung harus diperluas, disatu sisi memang daerah-daerah itu 

potensial menjadi tempat produksi pertanian dan kawasan wisata, namun disisi 

lain dampak dari tumpang sari ditambah perambahan hutan yang dilakukan oleh 

masyarakat kurang dapat pengawasan dari pihak yang terkait seperti Dinas 

Kehutanan dan Perhutani. 

Upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan 

telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan melalui berbagai program kehutanan 

masyarakat. Perhutani sebagai pemangku amanat pengelolaan hutan di Pulau Jawa 

juga telah mengembangkan berbagai model kehutanan masyarakat dalam upaya 

meng-akomodir kepentingan masyarakat desa hutan. Model pende-katan 

kehutanan masyarakat yang dikembangkan Perhutani sejak tahun 2001 yaitu 

program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pendekatan ini pada 

dasarnya merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan 

bersama oleh Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi, sehingga 

kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber-

daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. 
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Perum Perhutani memiliki peranan dalam mengurus dan mengolah hutan 

tersebut. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai yang mengelola 

dan mengurus hutan tersebut pihak perhutani belum mampu mengoptimalkan 

potensi tersebut. yang terjadi pada kawasan hutan itu sendiri menjadi terlantar 

bahkan yang tumbuh hanya alang-alang atau tanah yang dilakukan kerjasama 

antara pihak Perhutani dan masyarakat dengan melaksanakan pola tumpang sari, 

tidak berjalan secara maksimal karena kurang optimalnya bidang pengawasan 

secara rutinitas terhadap pohon milik Perhutani, yang terjadi pohon kayu yang 

ditanam oleh perhutani dengan sengaja dibuat tidak hidup oleh petani itu sendiri, 

karena dianggap akan menghambat terhadap tanaman milik masyarakat pengelola. 

Penanganan masalah di atas maka perlu diadakannya suatu pemberdayaan 

dalam pengelolaan hutan, yang mana dari pemberdayaan tersebut akan mengambil 

suatu manfaat yang besar bagi masyarakat sendiri maupun terhadap lingkungan 

hutannya. Pemberdayaan yakni tindakan yang dikembangkan oleh suatu 

masyarakata agar warganya tersebut dapat mengatasi masalah sosialnya dengan 

tujuan tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan adanya suatu 

pemberdayaan bagi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan melestarikan 

hutan maka akan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Sehingga 

ketika sudah tercapainya kesejahteraan tidak akan ada lagi keresahan ataupun rasa 

kekhawtiran pada masyarakat itu sendiri. Dalam al-Quran dijelaskan dalam (Q.S 

An-Nisa: 9) 
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“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. 

Perlu adanya suatu upaya masyarakat sekitar hutan khususnya yang 

menggantungkan hidupnya terhadap hutan tentang upaya pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan. Peran serta aktif masyarakat, terutama masyarakat 

sekitar hutan, mutlak diperlukan agar dapat menciptakan eksploitasi SDA yang 

terkontrol dan mampu menghasilkan nilai tambah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Tanpa dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam 

kegiatan pengelolaan hutan, maka akan sulit hutan Indonesia mampu memberikan 

kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika peran 

masyarakat masih hanya sebagai penonton, dapat dipastikan kerusakan hutan 

Indonesia akan semakin menjadi-jadi dan penderitaan masyarakat pun juga akan 

semakin menjadi-jadi pula.  

Pemerintah yang dipegang oleh instansi Perum Perhutani bertanggung 

jawab dan berperan aktif dalam melestarikan dan mengelola hutan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pada kesempatan ini 

penulis akan mengkaji dan meneliti pemberdayaan masyarakat sekitar hutan oleh 

Perum Perhutani yang ada di kawasan desa Alamendah kecamatan Rancabali 
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kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan dengan melihat kondisi hutan yang ada 

di sekitar daerah tersebut yang berperan penting dalam menopang 

keberlangsungan hidup mereka yang mayoritas bermatapencaharian sebagai 

petani. 

Hasil dari proses pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan tarap 

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena ketersediaan sumber daya hutan 

yang melimpah sudah selayaknya masyarakat yang ada di sekitarnya dapat 

menikmati dari sumber daya tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat 

memetik hasil dari sumber daya tersebut. Penelitian ini diharapakan dapat 

menemukan temuan yang baik sehingga menghasilkan pola kerjasama yang baik 

antara pihak Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diambil 

beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Desa 

Alamendah? 

2. Bagaimana mekanisme program Perum Perhutani dalam memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan Desa Alamendah? 

3. Bagaimana keberhasilan Perum Perhutani dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Desa Alamendah? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

A. Tujuan 

Dalam kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, pada dasaranya 

bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hasil penelitian yang mengarah pada 

permasalahan di atas, sehingga dalam hal ini mampu: 

1. Mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Desa 

Alamendah. 

2. Mengetahui mekanisme program Perum Perhutani dalam memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan di Desa Alamendah. 

3. Mengetahui keberhasilan Perum Perhutani dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Desa Alamendah. 

 

B. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, 

yaitu aspek teoritis dan paraktis. 

1. Aspek teoritis: yaitu sebagai pengembangan pengetahuan, pengalaman dan 

wawasan mengenai pengelolaan hutan dalam meningktakan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Aspek praktis: dalam penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu 

sumbangan pemikiran yang berguna, berharga dan memberikan dampak 

positif bagi intansi terkait dan masyarakat pada umumnya, demi 

terciptanya masyarakat yang selalu peduli terhadap lingkungan sekitar, 

terutama bagi mereka yang berada dekat di lingkungan hutan. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2013; Hutan 

adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan 

tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah 

yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon 

dioxide sink), habitathewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan 

merupakan salah satu aspek biosferBumi yang paling penting. 

Menurut pasal 1 undang-undang no. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan 

disebutkan bahwa hutan adalah “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan 

lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat 

dipisahkan”. 

Hutan merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Bagi 

manusia, hewan dan tumbuhan, hutan  menjadi bagian terpenting yang tak dapat 

dipisahkan dan tergantikan dalam menunjang kelangsungan hidupnya. Selain 

sebagai sumber air tanah dan penghasil oksigen, hutan juga berfungsi untuk 

menyerap karbon dioksida. Karbondioksida sangat dibutuhkan oleh tumbuhan 

untuk melakukan fotosintesis. Tak hanya itu, keberadaannya di alam ini juga 

berfungsi untuk mencegah banjir, longsor maupun erosi. 

Hutan memiliki fungsi peran penting bagi keberlangsungan hidup kita. 

Manfaat atau fungsi hutan bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak 

langsung sangat banyak dan beragam. Hutan tidak saja sebagai sumber kayu dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
http://id.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://id.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arus_hidrologika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Biosfer
http://id.wikipedia.org/wiki/Biosfer
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hasil hutan lainnya yang memberikan manfaat ekonomi. Secara tidak langsung 

hutan akan memberikan pengaruh pada kehidupan di hilirnya. 

Fungsi hutan, baik untuk aspek ekonomi maupun aspek perlindungan, 

akan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan nilai dan kebutuhan setiap 

golongan masyarakat terhadap komoditas yang ditawarkan. Misalnya untuk aspek 

ekonomi komoditas yang ditawarkan oleh hutan dapat berupa pakan ternak, 

pangan, daun, getah, buah, kayu, air bersih, pengaliran pertanian dan sebagainya 

(Hamdani fauzi, 2012 : 35). 

Pemanfaatan hasil sumber daya hutan dilakukan oleh masyarakat sekitar 

hutan. Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di desa yang 

secara administratif dan ekologis berada dan atau berbatasan langsung dengan 

hutan. Perhutani mendefinisikan bahwa masyarakat desa hutan adalah orang-

orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang 

berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya. 

(Hamdani fauzi,  2012 : 177) . 

Pengelolaan dan pelestarian yang baik terhadap hutan akan berdampak 

terhadap kesesjahteraan masyarakat sekitar hutan itu. Kesejahteraan diartikan 

sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk 

kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, 

perumahan, pendidikan dan perawatan sosial. (Edi Suharto, 2009: 3). 

Untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan maka 

perlu adanya suatu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. 
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Masyarakat tidak hanya saja melestarikan hutan, tetapi juga bagaimana cara 

masyarakat dalam mengambil ataupun mengolah hasil hutan dengan baik. 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok miskin. 

Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin 

dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya, 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, 

memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam 

melaksanakan kehidupan ( Edi suharto, 2007: 59-60) 

Proses pemanfaatan hasil hutan dalam rangka memberdayakan 

masyarakatkat sekitar hutan dikelola oleh pihak Perum Perhutani. Perum 

Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki 

tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, 

pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum 

Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus 

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Hal ini 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 dalam pasal 4 yang 

menyatakan, “pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan 

kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan”.  

Sehubungan dengan hal tersebut maka didalam setiap kegiatan 

pengelolaan hutan Perum Perhutani senantiasa melibatkan masyarakat desa hutan 

dan stakeholder dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
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desa hutan, memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang juga merupakan 

upaya menanggulangi pengangguran serta sebagai upaya membangun partisipasi 

masyarakat dalam pengamanan hutan dan menciptakan lingkungan hidup yang 

baik. 

Konsepsi peningkatan peran dan peluang bagi masyarakat lokal dalam 

pengelolaan hutan antara lain meluputi: 

 Penerapan pola kemitraan antara masyarakat, pengusaha kecil, dan 

pengusaha besar dengan posisi transaksi yang adil dan seimbang. 

Pengusaha kecil, koperasi, atau kelompok masyarakat menjadi sub 

kontraktor kegiatan perusahaan hutan (pembibitan, pembukaan lahan, 

penanaman, dan lainnya) sehingga perekonomian terintegrasi sebagai 

usaha bersama. 

 Penciptaan dan pengembangan model-model pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Model-model tersebut seperti pengembangan hutan rakyat, 

Hutan Kemasyarakatan (HKm), penghijauan, rehabilitasi hutan dan lahan, 

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan lain-lain (Hamdani fauzi; 2012 : 215 ). 

Pendekatan kehutanan masyarakat memandang masyarakat sebagai pelaku 

utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sebagai pelaku utama, masyarakat 

harus mampu mengendalikan pembuatan keputusan tentang pengelolaan sumber-

daya hutan. Kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mengelola sumber daya 

hutan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Sehingga masyarakat 

mampu memerankan fungsinya secara optimal. Namun demikian kondisi 

masyarakat sekitar hutan yang masih berada dalam kemiskinan dan masih 

terbatasnya akses terhadap sumber daya hutan merupakan indikator kurangnya 
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kemampuan mereka dalam pengelolaan sumber daya di sekitar mereka untuk 

memenuhi kebutuhannya.  

Dengan demikian upaya Perum Perhutani dalam memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan akan memberikan dampak yang baik bagi 

keberlangsungan hidup masyarakat sekitar hutan. Semakin baik mereka menjaga 

hutan maka akan semakin baik juga kehidupan mereka. Hal itu dikarenakan hutan 

akan memberikan segala manfaat bagi kehidupan masyarakat.  

1.5 Langkah-Langkah Penelitian 

A. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini akan diadakan di Perum Perhutani BKPH 

Ciwidey yang difokuskan di RPH Patuha meliputi wilayah kerja Desa Alamendah 

Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Mengenai alasan dipilihnya lokasi 

tersebut dikarenakan di Desa Alamendah memiliki potensi hutan dan peran hutan 

yang besar dalam menopang perekonomian masyarakat sekitar. Sehingga dalam 

hal ini perlu adanya penanganan tentang pengelola sumber daya hutan yang akan 

bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunkan metode deskriptif dangan 

pendekatan kualitatif, karena data yang akan dikumpulkan berupa data-data 

empiris yakni fakta-fakta di lapangan. Metode deskriptif dalam penelitrian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan ataupun menjelaskan upaya Perum Perhutani 
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dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan yaitu 

masyarakat di Desa Alamendah, sehingga hasil yang akan dicapai sesuai dengan 

yang diharapkan. 

C. Populasi dan Sampel 

Perum Perhutani  Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ciwidey 

merupakan bagian dari wilayah peta Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

Bandung Selatan. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ciwidey, 

meliputi kawasan-kawasan hutan yang terletak di wilayah Resort Pemangkuan 

Hutan (RPH) Patuha, RPH Dewata, RPH Cibodas, RPH Gambung. Adapun yang 

menjadi sampel dan wilayah penelitian lapangan peneliti yaitu difokuskan di 

Perum Perhutani  Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ciwidey di 

wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Patuha. Hal ini karena RPH Patuha 

yang meliputi wilayah masyarakat Desa Alamendah. 

Adapun yang menjadi populasi dan sampel masyarakat hutan Desa Alam 

endah yaitu petani yang tergabung kepada Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah 

populasi Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Alamendah ada dua belas dengan 

jumlah anggota 250 petani. Untuk penarikan sampel, peneliti memakai system 

random sampling (sampel acak) dari jumlah populasi lebih dari 100 petani 

diambil 15% dan jika populasi kurang dari 100 maka sampel diambil seluruhnya 

(Dadang Kuswana 2011 : 142). Dengan demikian sampel dalam penelitian ini 

sebesar 15% dari 250 petani yaitu 38 petani yang tergabung kepada Kelompok 

Tani Hutan (KTH). 
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D. Jenis Data 

Jenis data yang diambil dalam penelitian merupakan jawaban atas 

pertanyaan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunkan jenis data kualitatif. 

1. Tentang kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Desa 

Alamendah. 

2. Tentang mekanisme program Perum Perhutani dalam memberdayakan 

masyrakat sekitar hutan desa Alamendah. 

3. Tentang keberhasilan Perum Perhutani dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan desa Alamendah. 

 

E. Sumber Data 

Sumber data yang hendak dihimpun dan dikumpulkan dalam penelitian ini 

yaitu data primer dan sekunder. 

a. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang akan memberikan data 

langsung dari objek penelitian tersebut. Dalam sumber data ini adalah 

pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas hutan disana (Perum 

Perhutani), Kepala Desa Alamendah, Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH), dan Kelompok Tani Hutan (KTH). 

b. Sumber data sekunder yakni yang akan dijadikan rumusan teori dan 

pemaparan yang berkaitan dengan penlitian, berupa bahan pustaka yakni 



14 
 

 

 

buku-buku, majalah, artikel, dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Observasi 

Observasi di lakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan 

manusia seperti terjadi dalam kenyataan” melalui observasi penulis belajar 

tentang prilaku manusia dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, peneliti datang ke tempat 

kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Dengan demikian instrument penelitian ialah peneliti itu sendiri, yang terlebih 

dahulu perlu sepenuhnya memahami dan adaftif dalam situasi yang dihadapi.  

Observasi yang dilakukan meliputi pada Perum Perhutani, Hutan dan 

masyarakat sekitar hutan. Dalam proses observasi, peneliti terjun langsung ke 

lapangan dan objek penelitian. Hal ini untuk mendapatkan sumber ataupun fakta 

yang empiris, sehingga hal ini memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan 

dari hasil observasi tersebut. 

b. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti 
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ingin mengetahui haldari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan 

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada 

pengethuan dan keyakinan pribadi. 

Proses wawancara dilaksanakan dengan narasumber dari pihak Perhutani, 

Kepala Desa Alamendah, Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan masyarakat desa 

Alamendah. Dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan secara informal, hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan data dan hasil yang empiris sesuai dengan di 

lapangan. 

c. Tinjauan Pustaka 

Penguumpulan bahan kajian tentang peningkatan kesejahteraan 

masyarakat memerlukan adanya suatu sumber acuan teori untuk dapat 

membandingkan dengan lapangan. Sehingga dalam proses pengumpulan data ini 

ini membutuhkan beberapa teori yang di dapat dari tinjauan pustaka. 

Tinjauan pustaka merupakan proses penelusuran bahan pustaka dari 

berbagai sumber buku, jurnal, majalah, ataupun hasil dari berbagai penelitian 

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam penulisan penelitian skripsi 

ini pun peneliti banyak mengambil sumber dari berbagai kajian pustaka. 

G. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data kualitatif yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milah 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting 
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dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 

 Analisis Kualitatif terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti 

pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-

grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan 

penafsiran. Dalam hal ini meliputi: 

 Melakukan reduksi data. Mengumpulkan seluruh data yang dihasilkan dari 

Perum Perhutani dan dari Desa Alamendah yang berkaitan dengan proses 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Data yang diperoleh 

di lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terinci, laporan-

laporan itu direduksi, dirangkum bagian-bagian yang penting kemudian 

disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokoknya, sehingga 

mudah dikendalikan kemudian diterapkan persoalan yang sesuai dengan 

masalah penelitian. Dalam melakukan reduksi data, penulis 

mengumpulkan berbagai data dari hasil laporan pengumpulan data. Data 

tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait, 

observasi lapangan dan tinjauan pustaka. 

 Melakukan display data. Data yang sudah tersedia dari laporan yang sulit 

dipahami, sehingga memerlukan suatu upaya untuk melihat gambaran 

keseluruhan dari penelitian itu, dan membuat berbagai display data 

merupakan abstraksi dan deskripsi data-data yang sudah diseleksi dan 

disklasifikasi dengan melakukan pengujian keabsahan data. Peneliti 

melakukan pemilihan data hasil display data. 
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 Penarikan kesimpulan, peneliti menyimpulkan data-data dari hasil analisis 

tersebut yang merupakan jawaban dalam rumusan di atas. Sehingga hasil 

dari data tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan penulisan penelitian 

tersebut. 

 

 

 


