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Hutan adalah Sumber Daya Alam dan Anugrah Tuhan yang tiada ternilai 

harganya. Keberadaan hutan multak diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia 

serta kelangsungan makluk hidup lain. Bahwasanya masyarakat yang bermukim 

disekitar kawasan hutan, taraf hidupnya masih sangat rendah, sedangkan 

ketergantungan mereka pada hutan sangat tinggi. Kondisi inilah yang kemudian 

menyebabkan rusaknya kelestarian hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

perlu Upaya penanganan yang serius dari Perum Perhutani selaku instansi yang 

diberi tugas dan wewenang dalam pengusahaan dan perlindungan hutan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 

Penelitian ini dilakukan di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) Ngawi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya 

yang dilakukan Perum Perhutani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sekitar hutan dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Perum 

Perhutani dalam upayanya tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

Deskriptif. Dengan loksi Penelitian di Perum Perhutani KPH Ngawi dan Di Desa 

Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Tehnik pengambilan sampel 

menggunakan rancangan non probabilitas dengan spesifikasi purposif sampling, 

dan jumlah responden yang dipilih adalah enam orang responden. Dalam teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, Dokumentasi, dan 

Observasi. Selain dari metode diatas ddata diperoleh juga dari data Primer dan 

data Sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Untuk Pemeriksaan Keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi, yaitu 

Triangulasi sumber atau data. Karena data yang didapat dari sumber yang satu 

bisa lebih teruji kebenaranya bila dibandingkan dengan sumber yang lainya. 

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diketahui bahwa upayaupaya 

yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani Yaitu : 1. Sosialisasi PHBM, 

meliputi pembentukan dan pembinaan LMDH, 2. Peningkatan pendapatan 

masyarakat yang meliputi pemberian modal melalui Program PKBL, 

pengembangan wana wisata, pemberian bantuan Lahan, Bibit, Ternak. 3. 

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, meliputi pemberian penyuluhan dan 

pemberian kursus dan ketrampilan. Dan hambatan-hambatan yang dihadapi Perum 

Perhutani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yaitu: 

sumber daya manusia (SDM) masyarakat sekitar hutan yang masih rendah, 

Pendanaan yang kurang, serta kurang adanya kesepahaman antara masyarakat 

dengan perum perhutani kaitanya dengan PHBM. 

Dari semua upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Perum Perhutani 



KPH Ngawi dalam mensejahterakan masyarakat sekitar hutan sudah bisa 

dikatakan berhasil dan mengalami banyak kemajuan. 

 


