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“Pergilah kepada mereka, tinggalah bersama mereka, 

belajarlah dari mereka, mulailah kegiatan dari apa yang mereka 

ingin kerjakan, bangunlah dengan apa yang mereka miliki, 

dan berlakulah sebagai pemimpin yang terbaik. Jika semua 

telah terselesaikan dan semua pekerjaan telah disempurnakan, 

biarkan mereka sendiri yang mengatakan: kami telah me

lakukan sesuatu yang terbaik, yang kami lakukan sendiri, 

berdasarkan kemampuan kami sendiri”

_Lao Tze_



K a t a  P e n g a n t a r

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar dan di dalam hutan sudah 
berjalan cukup lama. Proses pemberdayaan tersebut dari waktu ke 

waktu menunjukkan perubahan yang lebih akuntabel, partisipatif, adil, dan 
berkelanjutan. Evaluasi adalah bagian penting dalam proses pemberdayaan 
masyarakat, tidak terkecuali pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di 
dalam hutan. Evaluasi menjadi feedback untuk perbaikan program di tahun 
berikutnya.

Pemberdayaan adalah sebuah proses panjang menuju perubahan yang 
lebih baik sehingga tidak dapat dipahami sebagai proyek tunggal dengan 
awal dan akhir. Pemberdayaan merupakan usaha berkesinambungan untuk 
menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah 
kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya, program pemberdayaan 
tidak dapat hanya dilakukan dalam satu siklus dan berhenti pada suatu 
tahapan tertentu. Ia harus berkesinambungan dan kualitasnya terus 
meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Untuk memastikan 
proses pemberdayaan berjalan sesuai dengan tujuan, dilakukan evaluasi 
dengan ukuran yang jelas dalam bentuk kriteria dan indikator yang disusun 
dengan cermat dan hati-hati.

Buku ini merupakan telaah dari beberapa referensi terkait pem-
berdayaan masyarakat. Teori-teori pemberdayaan tersebut lantas di-
refleksikan ke dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Ke
menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama ini. Pengalaman 
dalam melakukan beberapa penelitian terkait proses pemberdayaan di 
beberapa lokasi turut mewarnai pandangan penulis dalam memberikan 
pendapat yang dituangkan dalam setiap bab dalam buku ini. Buku ini 
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berusaha memberikan pandangan bagaimana sebaiknya proses evaluasi 
pemberdayaan dilakukan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu tersusunnya buku ini. Besar harapan kami, buku ini bermanfaat 
bagi para pejuang pemberdayaan masyarakat dan penggiat Perhutanan 
Sosial.

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc.
NIP 19630216 199003 1 001

Bogor,  Januari 2020
Kepala Pusat,
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 B A B  I

Pendahuluan:
Penguatan Hak kepada Masyarakat untuk 
Mengelola Hutan

Akhirnya yang lemah dibela dan diberi kepercayaan untuk mengelola 
hutan. Kini suarasuara masyarakat di sekitar dan di tengah hutan 

didengar dan diberi ruang untuk mengubah hidupnya. Mereka diajak untuk 
bersama-sama mengelola dan melindungi hutan. Perubahan besar telah 
terjadi pada kebijakan pengelolaan hutan di beberapa negara kaya hutan di 
dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di seluruh Asia Tenggara, sekitar 140 
juta orang bergantung pada hutan untuk mata pencahariannya. Masyarakat 
telah mengembangkan sistem mereka sendiri dalam mengelola sumber 
daya hutan berdasarkan pengetahuan, praktik, aturan, dan kepercayaan 
tradisional selama beberapa generasi (Chao, 2012).

Sebagian besar hutan di beberapa belahan dunia menempatkan pe-
merintah sebagai pemilik legal hutan. Mulai tahun 80-an, pemerintah 
beberapa negara mulai melakukan reformasi sektor kehutanan untuk mem-
buka peluang bagi pengakuan hak-hak masyarakat atas kawasan hutan. 
Transisi ini didorong oleh tiga pertimbangan utama. Pertama, pemerintah 
semakin menyadari bahwa sistem penguasaan hutan secara legal di banyak 
negara mendiskriminasi hak-hak dan klaim masyarakat adat dan komunitas 
lokal lainnya. Kedua, tanpa jaminan hak, masyarakat adat dan kelompok 
masyarakat lokal lainnya tidak memiliki insentif keuangan jangka panjang 



Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan2

untuk mengubah sumber daya hutan mereka menjadi aset yang produktif 
secara ekonomi. Selain itu, para conservasionist juga mulai mengubah 
perspektif tentang interaksi manusia dengan alam dan mengakui bahwa 
praktik manajemen tradisional masyarakat adat dapat berpengaruh positif 
untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pemeliharaan ekosistem. 
Ketiga, ada kecenderungan meningkatnya pengakuan bahwa pemerintah 
dan badan manjemen hutan publik sering kali bukan pengurus hutan 
publik yang baik. Banyak negara telah membuktikan bahwa kepemilikan 
publik dapat lebih efektif dalam melindungi dan mengelola hutan. 
Beberapa negara lainnya tidak mengembangkan struktur tata kelola dan 
kapasitas manajemen yang diperlukan untuk memastikan efektivitas 
pengelolaan hutan. Kajian di dua puluh empat (24) negara yang memiliki 
hutan alam yang luas (sekitar 93% luas total hutan dunia) menunjukkan 
bahwa penguasaan oleh masyarakat mencapai 22% dari luas total hutan 
di negara-negara berkembang atau tiga kali luas wilayah yang dikuasai 
perseorangan dan perusahaan (White & Martin, 2002).

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Gilmour (2016) 
bahwa selama 40 tahun terakhir, banyak perhatian dunia diberikan kepada 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan tujuan untuk melibatkan 
masyarakat dan petani kecil dalam tata kelola hutan. Diperkirakan hampir 
sepertiga dari luas hutan dunia berada di bawah pengelolaan masyarakat. 
Asumsi yang mendasari perubahan ini adalah pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat akan mengarah pada pengelolaan hutan lestari, baik dari sisi 
lingkungan, sosial, dan ekonomi, terutama di tingkat lokal.

RRI (2014) menulis buku tentang kemajuan dan kelambatan reformasi 
tenurial hutan sejak tahun 2002. Tulisan tersebut menyatakan bahwa 
sebagian besar kepemilikan hutan di lima puluh dua (52) negara di dunia 
masih dikelola pemerintah. Secara global, kepemilikan atau pengelolaan 
kawasan hutan oleh masyarakat adat dan komunitas meningkat dari 
11% pada tahun 2002 menjadi 15% pada tahun 2013. Hutan di beberapa 
negara berkembang (berpenghasilan rendah dan menengah) meningkat 
dari 21% menjadi 31% pada periode yang sama. Sejak tahun 2008 ada 
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kecenderungan penurunan pengakuan hak-hak tanah masyarakat adat dan 
komunitas lokal di seluruh negara berkembang yang dikategorikan sebagai 
negara berhutan dunia.

Tabel 1. Kepemilikan hutan dari 52 negara (mewakili hampir 90% dari hutan global)

Kepemilikan/kategori penggunaan Luas hutan (juta ha)
% dari total 
luas hutan

Total luas hutan 3.319,5 100

Hutan yang dikelola pemerintah 2.409,8 73,0

Ditunjuk untuk masyarakat adat dan 
komunitas lokal

96,6 2,9

Dimiliki oleh masyarakat adat dan komunitas 
lokal

416,0 12,6

Dimiliki oleh individu and firma 397,1 11,5

Sumber: RRI, 2014.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana efektivitas pengelolaan 
hutan oleh masyarakat? Pertanyaan tersebut penting untuk menjawab 
keraguraguan banyak pihak (birokrat, politisi, akademisi/peneliti yang 
meng anggap pengelolaan hutan adalah masalah teknis semata). Hasil 
review pelaksanaan Community Based Forestry (CBF) pada beberapa 
negara menyimpulkan bahwa CBF cukup efektif meningkatkan kondisi 
hutan (kepadatan pohon, produktivitas lahan, dan terkadang ke aneka
ragaman spesies), meningkatkan modal sosial dan modal finansial 
masyarakat. Terlepas dari trend positif, banyak laporan yang menyatakan 
bahwa CBF berkinerja di bawah harapan, seperti: 1) Pembatasan arus 
manfaat hutan; 2) Hanya mengalokasikan hak tetapi kemudian membiarkan 
masyarakat melanjutkan pengelolaan hutan sendirian; dan 3) Kurangnya 
pendampingan. Masyarakat pedesaan sekitar hutan mem butuhkan waktu 
5-10 tahun untuk pengembangan dan implementasi program Perhutanan 
Sosial yang efektif. Masyarakat membutuhkan ke terampil an pengelolaan, 
pengembangan, dan bimbingan untuk mewujudkan kesejahteraannya dan 
perbaikan tutupan hutan (Gilmour, 2016).
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Uraian di atas adalah gambaran besar pergeseran pengelolaan hutan 
kepada masyarakat di dunia. Bagaimana perkembangan pengelolaan hutan 
oleh masyarakat di Indonesia? Seperti halnya hutan di negara lain, hutan 
di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan masyarakat di sekitarnya. 
Masyarakat pedalaman beberapa suku Indonesia hidup di dalam hutan 
belantara, bahkan banyak desa definitif berada di dalam kawasan hutan. 
Untuk mempermudah, penulis memakai frasa “masyarakat sekitar hutan” 
untuk menyebutkan masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam kawasan 
hutan.

Menurut Banjade, Herawati, Liswanti, & Mwangi (2017), di Indonesia, 
trend pergeseran pengelolaan hutan kepada masyarakat mendapat mo-
mentum ketika pemerintah mengganti UU No. 5/1967 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Kehutanan menjadi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. 
Pelaksanaan reformasi tenurial hutan di Indonesia ber-evolusi dari bentuk 
awal mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan (era 
tahun1980-an) bergeser menjadi pemberian hak legal pemanfaatan 
hasil hutan (era tahun 1990an). Pasal 3 UU No. 41/1999 menyebutkan 
penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan cara: 1) Menjamin luasan 
hutan yang cukup dan sebaran yang proporsional; 2) Mengoptimalkan 
fungsi hutan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan 
ekonomi yang seimbang dan lestari; 3) Meningkatkan daya dukung DAS; 
4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan 
keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan 
lingkungan; dan 4) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan 
berkelanjutan. Dari peraturan tersebut sebenarnya sudah ada semangat 
pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan tetapi alokasi sumber 
daya hutan untuk masyarakat sangat rendah pada awal implementasinya. 
Artinya, kebijakan tersebut lebih berpihak kepada perusahaan. Pada masa 
pemerintahan Joko Widodo, masyarakat diberi ruang mengelola hutan 
untuk menekan ketimpangan pengelolaan hutan antara masyarakat dan 
perusahaan.
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    Gambar 1 Perkampungan di sekitar hutan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Sebelum masuk ke bab yang terkait langsung dengan evaluasi 
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, kita perlu memahami terlebih 
dahulu perjalanan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Indonesia. 
Dengan mengetahui sejarah panjang program-program pengelolaan 
hutan oleh masyarakat, kita akan lebih mudah membaca situasi yang 
saat ini terjadi. Tahapan penting pergeseran pengelolaan hutan oleh 
masyarakat sekitar hutan di Indonesia dimulai tahun 1974. Dimulai dengan 
pendekatan prosperity approach oleh Perum Perhutani dalam pengelolaan 
hutannya melalui program tumpangsari Ma-Lu dan Ma-Ma. Program 
tersebut mengintegrasikan program Mantri atau KRPH dengan Lurah 
(Kepala Desa). Prosperity approach bertujuan memperluas lapangan kerja 
dan meningkatkan pendapatan rakyat di sekitar hutan dengan harapan 
gangguan keamanan hutan dapat ditekan. Program ini juga diharapkan 
mampu mengurangi kawasan tak produktif selama 5 tahun (speed-up 
reboisasi) (Fuad & Sastraatmaja, 2000). Sejarah pengelolaan hutan oleh 
masyarakat di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Milestone pergeseran pengelolaan hutan oleh masyarakat di Indonesia

Tahun Catatan penting Peraturan yang mengatur

1974 Perhutani telah melakukan pendekatan 
kesejahteraan (prosperity approach) 
yang ditandai dengan program tumpang 
sari Ma-Lu dan Ma-Ma 
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Tahun Catatan penting Peraturan yang mengatur

1978 Kongres Kehutatan Dunia VIII di Jakarta 
merupakan tonggak awal Perhutanan 
Sosial dunia, termasuk Indonesia

1980 Perhutani mengeluarkan program PMDH 

1984/ 
1985

• Ford Foundation melaksanakan 
studi Perhutanan Sosial di luar Jawa 
(Kalimantan, Sulawesi, dan Papua)

• Hasil studi ini mendorong lahirnya 
kebijakan HPH Bina Desa

1991 Setiap pemegang HPH dan HPHTI 
diwajib kan membuat rencana PMDH 
atau yang sebelumnya dikenal dengan 
sebutan HPH Bina Desa

SK Menhut No. 691/KptsII/1991, 
diperbarui dengan SK Menhut 
No. 69/KptsII/1995 jo SK Menhut 
No. 523/1997 

1995 Munculnya program HKm SK Menhut No. 622/Kpts
II/1995, Kepmenhutbun No. 
677/1998, SK Menhutbun No. 
865/1999 jo Kepmenhut No. 31/
KptsII/2001 yang diperbarui 
dengan Permenhut No. P.37/
MenhutII/2007, Permenhut No. 
18/2009, Permenhut No. 13/2010, 
Permenhut No. P.52/Menhut
II/2011, Permen P.88/MenhutII/ 
2014

2004 Pemerintah menerbitkan Permen 
pemberdayaan masyarakat dalam 
rangka social forestry

Permenhut No. 1 Menhut-
II/2004 tentang Pemberdayaan 
Masyarakat Setempat di Dalam 
atau di Sekitar Hutan Dalam 
Rangka Social Forestry

2006 Zonasi taman nasional, pemerintah 
memberi ruang bagi masyarakat untuk 
mengelola hutan di taman nasional

Permenhut P.56/MenhutII/2006 
tentang Pedoman Zonasi di 
Taman Nasional
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Tahun Catatan penting Peraturan yang mengatur

2007 Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 
diperkuat dengan PP. Disebutkan bahwa 
kegiatan pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan meliputi: HKm, HD, dan 
Kemitraan. HTR disebut sebagai pihak 
yang dapat melakukan pemanfaatan 
hutan tetapi tidak dimasukkan sebagai 
bagian kegiatan pemberdayaan

PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 
tentang Tata Hutan, Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan, dan 
Pemanfaatan Hutan

2007 Munculnya program HTR Permenhut No. P.23/2007 
jo P.5/2008 jo P.55/2011 jo 
P.31/2013 tentang Tata Cara Per
mohonan IUPHHKHTR. 
Terakhir HTR diatur dalam 
Permen LHK P.11/MENLHK/
SETJEN/ KUM.1/5/2020 

2008 Lahirnya HD Permenhut No. P.49/2008 jo 
P.53/2011 jo P.89/2014 tentang 
Hutan Desa 

2011 Pemberdayaan masyarakat di KSA dan 
KPA

PP No. 28/2011 jo No. 108/2015 
tentang Pengelolaan KSA dan 
KPA, Permen LHK No. P.43/
MENLHK/SETJEN/KUM.1 
KUM.1/6/2017 tentang Pem ber
dayaan Masyarakat di KPA dan 
KSA

2012 HA tidak dimasukkan sebagai hutan 
negara

Putusan MK No. 35/2012, Permen 
LHK No. 32/2015 tentang Hutan 
Hak 

2013 Dibentuknya Kemitraan Kehutanan Permenhut No. P.39/2013 
tentang Pemberdayaan 
Masyarakat Setempat melalui 
Kemitraan Kehutanan 

2015 Perhutanan Sosial masuk Nawacita 
dengan target seluas 12,7 juta ha

RPJMN 20152018

2016 Pemerintah memangkas birokrasi 
perizinan Perhutanan Sosial

Permen LHK P.83/MENLHK/
setjen/ KUM.1/2016
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Partisipasi dan pemberdayaan adalah dua strategi untuk mem pro-
mo sikan keberlanjutan (sustainability), pembangunan yang berpusat 
pada rakyat (people-centered development), dan keadilan sosial (social 
juctice) (Mayo & Craig, 1995). Mulai tahun 2014, pemerintah bertekad untuk 
mem  perbesar alokasi manfaat sumber daya hutan kepada yang lemah 
(masyarakat) dengan menerbitkan program Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang di-
laksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat 
yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum 
adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, 
keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial-budaya dalam bentuk 
Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan. Program Perhutanan 
Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan 
untuk mengajukan hak pengelolaan kawasan hutan kepada pemerintah. 
Masyarakat dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hutan dengan 
cara-cara yang ramah lingkungan. Masyarakat akan mendapatkan berbagai 
insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola lahan 
dalam area yang mereka ajukan. Hasilnya lantas dijual oleh masyarakat 
demi pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Program Perhutanan 
Sosial mendukung Nawacita dan dituangkan dalam RPJMN 20152019 di 
mana kawasan hutan seluas 12,7 juta ha akan dikelola oleh masyarakat 
setempat melalui pendekatan HKm, HD, HTR, HA, dan Kemitraan untuk 
mencapai tujuan masyakat sejahtera hutan lestari (KLHK, 2018). Program 
Perhutanan Sosial dilanjutkan dan menjadi salah satu agenda pada RPJMN 
2020-2024.

Menurut MFP (2015), luas kawasan hutan yang dikelola rakyat akan 
meningkat drastis sekitar 14 kali lipat dibandingkan angka luasan pada 
periode pemerintah sebelumnya (data tahun 20092013 seluas 892.636 
ha dan data tahun 2015-2019 seluas 12.700.000 ha). Menurut Supriyanto 
(2019), alokasi sumber daya hutan untuk masyarakat meningkat menjadi 
30% jika target program Perhutanan Sosial sampai tahun 2019 adalah 12,7 
juta hektare, terealisasi.
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Rasionalisasi pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan akan 
mem berikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat karena meng -
hilangkan berbagai ketidakpastian yang merupakan hambatan bagi 
investasi pedesaan. Kebijakan tersebut akan menguntungkan sektor ke
hutanan karena akan mengurangi biaya pengelolaan dan tetap mem-
pertahankan kawasan hutan. Selain memperbaiki kepastian pe nguasaan 
lahan, program Perhutanan Sosial juga akan memberikan dampak besar 
terhadap nilai investasi dan aset. Manfaat-manfaat semacam ini akan ter-
wujud setelah program berjalan selama satu dasawarsa, yaitu pada saat 
investasi dalam lahan menjadi matang dan mencapai pasar (World Bank, 
2006). Berpegang pada penyataan tersebut maka setelah satu dasa warsa 
program Perhutanan Sosial digiatkan, mudah-mudahan perekonomian 
masyarakat meningkat, partisipasi masyarakat menjaga hutan naik, dan 
hutan lestari. Perhutanan Sosial juga menjadi solusi ke tidakadilan akses 
bagi masyarakat sehingga konflik tenurial diharapkan menurun (KPSHK, 
2017).

Sayangnya, target 12,7 juta ha terlalu berat untuk dikejar. Menurut 
Pattiro (2019), salah satu potensi penyebab tidak tercapainya target ter
sebut adalah kurang realistisnya penetapan target, yaitu satu kondisi di 
mana target yang ingin dicapai jauh di atas kemampuan sumber daya yang 
tersedia. Pada akhirnya KLHK merevisi target tersebut menjadi 4,38 juta ha. 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal PSKL per 31 Desember 2019, realisasi 
izin Perhutanan Sosial mencapai 4.048.376,82 ha dengan rincian per skema, 
yaitu: HD seluas 1.551.601,15 ha (38%), HA seluas 950.129,47 ha (23%), 
HKm seluas 743.406,82 ha (18%), Kulin KK seluas 424.940,10 ha (11%), 
HTR seluas 352.351,69 ha (9%), dan IPHPS seluas 25.947,59 ha (1%). Hal ini 
berarti bahwa KLHK telah mencapai 92,43% dari target yang ditetapkan. 
Capaian target tersebut harus membumi di lapangan sehingga benar-benar 
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memperbaiki kondisi 
tutupan hutan. Semua pihak terkait harus bergerak untuk mendukung 
program Perhutanan Sosial, mengingat tujuan utama program Perhutanan 
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Sosial adalah untuk membela yang lemah dengan memberi akses 
masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Menurut Fisher et al. (2018), peningkatan angka yang cukup signifikan 
dalam pemberian akses kepada masyarakat merupakan bentuk reformasi 
pemanfaatan hutan yang selama ini lebih berpihak kepada yang kuat. 
Diperlukan kehati-hatian dalam bentuk dukungan kebijakan, mekanisme 
hukum, kemampuan teknis, dan pengawalan implementasinya. Tiga hal 
yang harus menjadi perhatian dalam program Perhutanan Sosial yaitu 
memberikan hak kepada masyarakat lokal, mendukung mata pencaharian, 
dan hasil akhir kegiatan konservasi (outcome conservation). Pemerintah 
perlu memastikan program Perhutanan Sosial dapat dijalankan secara 
berkelanjutan men cakup aspek sosial, ekonomi, dan terjaga lingkungannya 
selama 35 tahun ke depan (sesuai dengan jangka waktu pemberian izin). 
Terkait dengan hal tersebut, ada empat hal penting yang perlu diperhatikan 
dalam pem berdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui program 
Perhutanan Sosial, yaitu: a) Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan 
dan potensinya; b) Mengembangkan rencana kegiatan kelompok ber-
dasarkan hasil kajian; c) Menerapkan perencanaan yang disusun; dan d) 
Melakukan pemantauan (memonitor), mengevaluasi serta melakukan 
pembinaan.

Hampir 25 tahun (sejak tahun 1995), program pemberdayaan 
masyarakat sekitar hutan telah dilaksanakan. Pertanyaan yang kemudian 
muncul adalah seberapa jauh program Perhutanan Sosial mencapai tujuan-
nya, yaitu masyarakat sejahtera dan hutan lestari? Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut diperlukan penilaian indikator keberhasilan pem ber-
dayaan masyarakat sekitar hutan. KLHK mengeluarkan Perdirjen Perhutanan 
Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang 
Pedoman Pembinaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perhutanan Sosial. Tujuan 
dari pembinaan dan pengendalian adalah memastikan pengelola Perhutanan 
Sosial memenuhi hak dan kewajibannya.

Isi peraturan tersebut belum banyak memberikan penilaian proses-
proses pemberdayaan dan outputnya. Kementerian LHK belum secara 
kom prehensif mengukur dan mengevaluasi program Perhutanan Sosial 
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yang telah ditetapkan sehingga strategi untuk mencapai kemandirian 
masyarakat sebagai tujuan utama pemberdayaan cenderung bias. Evaluasi 
yang dilakukan selama ini cenderung bersifat keproyekan. Beberapa skema 
Perhutanan Sosial, baik berupa HKm, HTR, HD, dan HA cenderung jalan di 
tempat (stagnant) pasca-penetapan hak kelola sehingga pemberian hak 
kelola tidak menjadi mendorong bagi masyarakat untuk lebih sungguh-
sungguh mengelola lahannya. Sebaliknya, pada beberapa kasus, kegiatan 
Perhutanan Sosial mampu mengubah kondisi masyarakat menjadi sejahtera. 
Sebagai contoh adalah HD di Bantaeng dan HKm di Lampung. Success story 
tersebut menarik untuk dievaluasi sebagai role model dan pembelajaran bagi 
daerah lain.

Kementerian LHK kemudian merevisi peraturan tersebut dengan me
nerbitkan Perdirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. P.9/
PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019 tentang Pedoman Evaluasi Izin Perhutanan 
Sosial. Pedoman ini disusun sebagai amanat dari Permen LHK No. P.83/
Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang menyatakan 
bahwa izin pemanfaatan/hak pengelolaan Perhutanan Sosial yang sudah 
berjalan 5 (lima) tahun perlu dilakukan evaluasi dengan mengukur:

1. Capaian RKU untuk HKm, HPHD, dan HTR serta capaian Rencana 
Jangka Panjang untuk Kemitraan Kehutanan;

2. Dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Evaluasi pemberdayaan didefinisikan sebagai pendekatan evaluasi 
yang mengarah pada upaya meningkatkan kemungkinan pencapaian 
keberhasian program pemberdayaan yang lebih baik (Fetterman & 
Wandersman, 2007). Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengawal agar 
program mulia tersebut berhasil. Evaluasi Perhutanan Sosial cenderung 
menilai prasyarat, aspek produksi/ekonomi, aspek ekologi, dan aspek sosial 
sedangkan proses dan tahapan pemberdayaan masih kurang menjadi objek 
evaluasi.

Buku “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: untuk Me
mastikan Tercapainya Tujuan Perhutanan Sosial” ditulis untuk memberikan 
landasan konseptual evaluasi Perhutanan Sosial yang akan dilakukan oleh 
pemerintah. Buku ini terdiri dari delapan (8) bab. Bab I berisi pendahuluan 
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yang menceritakan penguatan hak masyarakat untuk mengelola hutan 
dan sejarah Perhutanan Sosial di Indonesia. Bab II sampai Bab V berisi 
konsep-konsep umum pemberdayaan, mulai dari hakikat pemberdayaan 
(Bab II), sasaran pemberdayaan (Bab III), tujuan pemberdayaan (Bab IV), dan 
pendampingan (Bab V). Selanjutnya Bab VI bercerita tentang pendekatan 
yang harus dilakukan untuk mendorong kemajuan pemberdayaan 
masyarakat. Intisari buku ini ditulis di Bab VII yang menguraikan tentang 
evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial. 
Buku ini diakhiri dengan Bab VIII yang merupakan penutup.



 B A B  I I

Hakikat Pemberdayaan Masyarakat

A. Definisi Pemberdayaan

Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata empowerment. 
Istilah pemberdayaan di Indonesia mulai populer tahun 1998 dan 

terus berkembang pada era reformasi. Pemberdayaan masyarakat di 
Indonesia umumnya ditujukan kepada masyarakat desa yang kaya akan 
potensi sumber daya alam tetapi minim akan potensi sumber daya manusia 
(Bahua, 2014). Pernyataan tersebut merepresentasikan kondisi masyarakat 
sekitar hutan. Hutan di Indonesia terkenal akan kekayaan biodiversitasnya, 
tanah yang subur, dan iklim yang mendukung. Kekayaan hutan kita patut 
disyukuri karena merupakan modal yang luar biasa besar untuk dikelola. 
Ironisnya, kantong-kantong kemiskinan banyak ditemui pada masyarakat di 
sekitar hutan. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membuat 
masyarakat di sekitar hutan sejahtera? Jangan sampai peribahasa lama 
terdengar lagi di telinga kita: bagai anak ayam mati di lumbung padi. Anak 
ayam bukan ayam dewasa yang sudah pandai mengais-ngais mencari 
makanan. Seekor anak ayam harus diajari bagaimana cara mencari 
makanan, mana makanan yang bisa dimakan, dan mana yang tidak boleh 
disentuh. Poin penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana kebijakan 
pemerintah untuk mengondisikan masyarakat di sekitar hutan tersebut 
mampu mengelola sumber daya yang ada dengan cara-cara yang bijaksana.
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Semangat untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan mendapat 
dukungan banyak pihak. Kegiatan pembangunan kehutanan diarahkan 
untuk lebih berpihak kepada yang lemah dan masyarakat daerah terpencil. 
Masyarakat di sekitar hutan di era Presiden Joko Widodo diberi kekuasaan 
dan modal yang lebih untuk mengambil bagian dalam pembangunan, 
termasuk dalam program Perhutanan Sosial. Tambahan modal dapat dilihat 
dari banyaknya dana desa yang mengalir ke pedesaan dan perbaikan sarana 
jalan untuk memudahkan pemasaran produk-produk yang dihasilkan 
masyarakat.

Memberdayakan masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan. 
Harus disadari bahwa konsep pemberdayaan juga sangat terkait dengan 
kekuasaan. Bahkan ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep 
kekuasaan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan 
(empower ment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan) 
(Suharto, 2005). Pranarka & Vidhyandika (1996) menekankan akan penting
nya power dalam pemberdayaan serta menyerukan perlunya ke berpihakan 
kepada the powerless. Tujuannya adalah agar masyarakat me miliki 
kekuatan yang menjadi modal dasar dari proses aktualisasi eksis tensinya. 
Sering kali konsep empowerment hanya menyentuh “cabang” atau “daun”, 
tidak menyentuh “akar” permasalahan, baik yang sifatnya mendasar mau-
pun yang akan terjadi di dalam proses. Perluasan power dalam konteks 
Perhutanan Sosial dapat dimaknai sebagai pemberian akses legal dalam 
pengelolaan hutan.

Menurut Suharjito (2017), Perhutanan Sosial seharusnya merupakan 
kebijakan devolusi pengelolaan hutan. Devolusi pengelolaan hutan menjadi 
bagian dari reforma agraria di bidang kehutanan. Devolusi didefinisikan 
sebagai pelimpahan kekuasaan (power) dari (pemerintah) pusat kepada 
unit kerja yang lebih rendah (masyarakat) untuk menetapkan tujuan, 
menyusun rencana, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan 
dalam pengelolaan hutan di wilayah kelolanya. Jika benar devolusi ter
sebut terjadi, ada sebagian power yang diberikan pemerintah pusat ke-
pada masyarakat di sekitar dan di dalam hutan untuk memperbaiki 
penghidupannya.
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Alsop & Heinsohn (2005) yang banyak menekuni pengembangan ka
pasitas, mendefinisikan pemberdayaan sebagai peningkatkan kapasitas 
individu atau kelompok untuk membuat pilihan dan mentransformasikan 
pilihanpilihan itu ke dalam tindakan dan hasil yang diinginkan. Jadi, 
pemberdayaan menunjukkan proses dan hasilnya. Derajat pemberdayaan 
dapat diukur dengan menilai: 1) apakah seseorang memiliki kesempatan 
untuk membuat pilihan; 2) apakah seseorang benar-benar menggunakan 
kesempatan untuk memilih; dan 3) begitu pilihannya dibuat, apakah itu 
mem bawa hasil yang diinginkan.

Senada dengan hasil tersebut, pemberdayan dapat dilihat sebagai 
perluasan kebebasan akan pilihan dan tindakan dari masyarakat atau 
dapat diartikan sebagai peningkatan kekuasaan masyarakat, pengendalian 
sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupannya (Sutoro, 
2002a). Dalam konteks ini, masyarakat yang ikut program Perhutanan 
Sosial harus memilih sendiri jenis usaha tani yang sesuai dengan fungsi 
hutan dan kondisi sosial-ekonomi setempat. Pilihan jenis tanaman pada 
program Perhutanan Sosial harus sesuai dengan aspirasi masyarakat 
dengan mempertimbangkan penguasaan mereka atas teknik budidaya, 
pengolahan pascapanen, dan pemasaran hasilnya. Menurut Irawanti, Suka, 
& Surati (2017), salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam 
pemilihan jenis tanaman adalah memprioritaskan jenis-jenis komersial 
untuk memastikan pemasaran produk Perhutanan Sosial.

Definisi lebih teknis disampaikan oleh Samah & Aref (2009), pem
berdayaan didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu atau 
kelompok mampu melatih kemampuan dan kapasitas mereka untuk 
memahami, menginterpretasikan masalah yang dihadapi, dan kemudian 
mendefinisikan kebutuhan, menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan 
berpartisipasi mengorganisir diri untuk memutuskan, memengaruhi, me-
nuntut, bernegosiasi, dan terlibat melakukan suatu kegiatan.

Definisi pemberdayaan yang lebih progresif disampaikan oleh 
Narayan (2002), pemberdayaan didefinisikan sebagai perluasan aset 
dan kemampuan orang yang lemah untuk berpartisipasi, bernegosiasi 
de ngan memengaruhi, mengendalikan, dan memegang institusi yang 
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bertanggung jawab me mengaruhi kehidupan mereka. Memberdayakan 
masyarakat membutuhkan penghapusan lembaga formal dan informal 
yang menghalangi mereka mengambil tindakan untuk meningkatkan 
kesejahteraannya secara individu atau kolektif yang membatasi pilihan 
mereka. Lembaga formal tersebut termasuk hukum, peraturan yang 
ditegakkan oleh negara, pasar, masyarakat sipil, dan agensi internasional. 
Lembaga informal termasuk norma, solidaritas sosial, pengucilan sosial, 
dan korupsi. Berdasarkan definisi ini, bukan hanya kelemahan masyarakat 
yang perlu diperkuat tetapi hambatan-hambatan struktural yang membuat 
masyarakat terpinggirkan harus direformasi. Hambatan struktural lebih 
mengarah pada perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada yang 
lemah, kepastian pasar, dan membuka akses per modalan.

Definisi pemberdayaan juga mengarah pada suatu keadaan yang mem
buat masyarakat mandiri. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses me-
ngem bangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-
me nawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan 
di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro, 2002b; Kartasasmita, 
2003). Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh 
masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, 
serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan 
masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang 
dimiliki (Sulistiyani, 2004).

Havighurst (1974) menguraikan empat aspek yang dapat memengaruhi 
kemandirian, yaitu aspek emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial yang 
terkait dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang 
dihadapi dan tidak tergantung dari orang lain. Menurut Monks, Knoers, & 
Haditono (2001), kemandirian meliputi: perilaku mampu berinisiatif dan 
mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat 
melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Definisi yang agak 
berbeda disampaikan oleh Ismawan (2003), kemandirian merupakan suatu 
sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi 
berbagai masalah demi mencapai satu tujuan tanpa menutup diri dan 
bersedia menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Konsep 
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kemandirian tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (self-
sufficiency) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia se-
cara pribadi yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (self-
discovery) berdasarkan kepercayaan diri (self-confidence). Dalam 
pe ngertian sosial, kemandirian bermakna sebagai organisasi diri (self-
organization) atau manajemen diri (self-management). Unsur-unsur ter -
sebut saling berinteraksi dan melengkapi sehingga muncul suatu ke-
seimbangan. Setiap keseimbangan yang dicapai akan menjadi landasan bagi 
per kembangan berikutnya.

Bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar hutan didefinisikan? 
Kata pemberdayaan disebutkan empat (4) kali pada UU No. 41 tahun 2009 
tentang Kehutanan. UU tersebut menyebutkan keberpihakan kepada 
rakyat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, 
praktik-praktik pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu 
dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah 
menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya 
kehutanan serta berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Definisi pemberdayaan masyarakat secara legal terdapat dalam 
Permenhut No. P.01/MenhutII/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat 
Setempat di Dalam atau Sekitar Hutan dalam rangka Social Forestry. 
Peraturan tersebut mendefinisikan pemberdayaan masyarakat setempat di 
dalam dan atau sekitar hutan sebagai upaya-upaya yang ditempuh dalam 
rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Definisi 
serupa terdapat di Permen LHK No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 
tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan 
Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan tersebut mendefinisikan pem
berdayaan masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
ke terampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pen-
dampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 
masyarakat. Definisi pemberdayaan berdasarkan peraturan tersebut 
sebenarnya sudah relevan dengan konsep-konsep pemberdayaan yang 
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dikemukakan oleh para pakar. Yang patut disayangkan adalah Permen LHK 
No. P.83//MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial 
hanya menyebutkan skema HKm yang ditujukan untuk pemberdayaan 
masyarakat. Sebenarnya tujuan akhir seluruh skema Perhutanan Sosial 
adalah pemberdayaan masyarakat.

Setelah memahami definisi pemberdayaan di sekitar hutan, kita akan 
mencermati bentuk power yang diberikan pemerintah kepada masyarakat 
sekitar hutan. Jika kita telisik lebih lanjut, sebagian besar izin Perhutanan 
Sosial adalah legalisasi keterlanjuran pengelolaan lahan dalam kawasan 
hutan oleh masyarakat. Masyarakat yang sudah terlanjur masuk dan 
mengelola kawasan hutan diberi izin legal dan pendampingan agar bisa 
mengelola lahannya dengan benar. Bukan hanya masyarakat demikian 
yang diberikan izin Perhutanan Sosial, pemerintah juga memberikan 
kesempatan bagi masyarakat lainnya untuk mengajukan permohonan izin 
pengelolaan kawasan hutan. Bentuk power seperti apa yang diberikan 
oleh pemerintah kepada pemegang izin Perhutanan Sosial? Pemegang 
izin Perhutanan Sosial mempunyai kebebasan dalam menentukan bentuk 
pengelolaan hutannya. Kekuasaan dapat diterjemahkan dalam bahasa 
yang lebih teknis dalam bentuk penentuan jenis tanaman, pola tanam, 
dan pemilihan bentuk pemanfaatan hutan (wisata alam, HHBK, dan 
pemanfaatan jasa lingkungan lainnya). Pada beberapa kasus, masyarakat 
sudah mempunyai cukup kecerdasan dengan memilih jenis tanaman yang 
sesuai dengan fungsi hutan. Mereka memilih tanaman buahbuahan (kopi, 
coklat, durian, petai, jengkol, karet, dan sebagainya) pada hutan lindung. 
Catatan kritis yang perlu ditegaskan adalah masyarakat selaku pemegang 
izin Perhutanan Sosial harus mengelola lahan sesuai fungsi hutannya. 
Perhutanan Sosial di hutan lindung dilarang menebang kayu, masyarakat 
dapat memanfaatkan HHBK dan jasa lingkungan hutan. Perhutanan Sosial 
di hutan lindung cukup berhasil dengan pola seperti ini. Sebagai contoh: 
HD di Sungai Buluh (Sumatra Barat) dan HKm Beringin Jaya (Lampung). 
Masyarakat juga dapat memanfaatkan wisata alam seperti HKm Sido Akur 
(Yogyakarta), HKm Lubuk Kertang (Sumatra Utara), dan HKm Seberang 
Bersatu (Bangka Belitung). Di hutan konservasi, aturan pengelolaan 
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hutannya lebih ketat, banyak aturan-aturan yang membatasi pemanfaatan 
hutan oleh masyarakat. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan yang dipilih 
adalah mengurangi ketergantungan terhadap hutan melalui pembukaan 
mata pencaharian alternatif seperti perikanan, peternakan, pengolahan 
hasil pertanian, dan sebagainya. Pemanfaatan jasa lingkungan juga menjadi 
pilihan menarik dalam program pemberdayaan di hutan konservasi.

Paradoks terjadi di hutan produksi yang sebenarnya mempunyai 
aturan pengelolaan yang lebih longgar dibanding hutan lindung dan hutan 
konservasi. Pada awalnya pemerintah masih memegang power dalam 
pemanfaatan hasil hutan kayu di areal Perhutanan Sosial. Banyak peserta 
Perhutanan Sosial mengeluhkan kebijakan pemerintah tersebut, seperti 
peribahasa “dilepas kepala tapi dipegang ekornya”. Banyak tanaman kayu 
siap tebang tetapi terbelenggu aturan sehingga tidak dapat dipanen. 
Dalam perjalanan waktu, pemerintah mulai memperlunak kebijakannya. 
Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya pemerintah memberikan izin legal 
pemanfaatan kayu HKm di Yogyakarta dengan tetap mematuhi aturan 
tata usaha kayu. Total hasil penebangan kayu HKm di Yogyakarta pada 
Tahun 2019 sebanyak 3.290,75 m3, berasal dari areal HKm 8 kelompok 
tani hutan seluas 243,5 hektare. Kondisi tersebut memberikan secercah 
harapan. Artinya, ada peningkatan power yang diberikan pemerintah untuk 
memberdayakan masyarakat sekitar hutan.

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah aspek legalitas yang diberikan 
tersebut cukup kuat? Hak kelola hutan yang diberikan dalam bentuk 
Perhutanan Sosial ternyata cukup kuat untuk menyatakan kepada pihak 
lain bahwa kawasan hutan tersebut adalah wilayah kelolanya sehingga 
tidak dapat diklaim secara sepihak oleh perusahaan perkebunan/
perusahaan tambang/perusahaan hutan tanaman industri/HPH. Selama 
ini, pengelolaan lahan oleh masyarakat adalah tanpa izin sehingga lemah 
secara hukum. Hal ini kerap memicu konflik dengan perusahaan yang 
diberi konsesi mengelola usaha di wilayah tersebut. Hadirnya program 
Perhutanan Sosial mengurangi potensi konflik yang terjadi.
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B. Prinsip Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (1999), program pemberdayaan yang ditawar
kan kepada pemerintah sebaiknya memenuhi lima (5) prinsip sebagai 
berikut:

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasar-
an (acceptable).

2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat diper tang gung-
jawabkan (accountable).

3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat 
untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable).

4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (sustainable).
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah di-

gulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih 
luas (replicable).
Menurut Oos (2013), ada delapan (8) prinsip pemberdayaan masyarakat, 

yaitu:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara demokratis dan menghindari 
unsur paksaan.

2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan 
potensi. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan ke-
sadaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan 
serta diber dayakan agar mandiri.

3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai objek atau pelaku dalam ke-
giatan pemberdayaan.

4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan ke-
arifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.

5. Pemberdayaan merupakan proses yang membutuhkan waktu sehingga 
perlu dilakukan secara bertahap.

6. Kegiatan pembinaan atau pendampingan perlu dilakukan secara ber
tahap dan berkesinambungan.
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7. Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dari salah satu aspek tetapi 
perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan 
masyarakat.

8. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh 
karena itu perlu metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai 
kondisi di lapangan.

Menurut Najiati, Asmana, & Suryadiputra (2005), ada empat (4) prinsip 
yang sering dipakai dalam menyukseskan program pemberdayaan, yakni:

1. Kesetaraan. Kesetaraan merupakan prinsip yang paling utama dan 
wajib dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kesetaraan 
atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang 
melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, ke se-
taraan laki-laki ataupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah 
kesetaraan dalam pengembangan pengetahuan, pengalaman, dan 
keahlian. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan ke kurangan 
sehinga terjadi proses saling belajar.

2. Partisipasi. Progarm pemberdayaan yang bisa menstimulasi ke-
mandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipasif, te-
rencana; dilaku kan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat.

3. Keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan adalah meng
hargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dibanding bantuan 
pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek 
yang tidak berkemampuan (the save not) melainkan sebagai subjek 
yang mempunyai kemampuan sedikit (the have little).

4. Keberlanjutan. Program pemberdayaan harus dirancang agar ber
kelanjutan, meskipun di awalnya peran pendamping lebih dominan 
dari pada masyarakat. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping 
akan semakin berkurang, bahkan pada akhirnya dihapus karena 
masyarakat telah mampu mengelola aktivitasnya sendiri.

Selain prinsip di atas, terdapat pula beberapa prinsip pemberdayaan 
menurut perspektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan merupakan sebuah 
proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja 
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sama sebagai patner. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut 
(Suharto, 2005):

1. Proses pekerjaan sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor yang 
kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan.

2. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting 
yang dapat memengaruhi sebuah perubahan.

3. Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup, khususnya dalam 
pengalaman yang memberikan perasaan mampu kepada masyarakat.

4. Solusi-solusi yang berasal dari situasi kasus harus beragam dan meng-
hargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang ada pada 
situasi masalah tersebut.

5. Jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang 
penting bagi penurunan ketegangan, meningkatkan kompetensi dan 
kemampuan dalam mengendalikan seseorang.

6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka dengan 
tujuan, cara, dan hasil yang dirumuskan oleh mereka.

7. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan karena 
pengetahuan dapat memobilisasi tindakan sebagai perubahan.

8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan ke-
mam puan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif 
dan efisien.

9. Proses pemberdayaan bersifat sinergis, dinamis, terus berubah, dan 
permasalahan selalu memiliki bermacam-macam solusi.

10. Pemberdayaan dicapai melalui struktur personal dan pembangunan 
ekonomi secara paralel.

Selanjutnya Syahyuti (2006) menyebutkan enam (6) prinsip pember
dayaan, yaitu:

1. Kebutuhan komunitas harus dilihat dalam pendekatan yang holistik.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah proses. Sebuah proses menjadi 

bagian penting dalam seluruh aktivitas sehingga perlu dimonitor dan 
dievaluasi serta diperlakukan sama pentingnya dengan hasil atau ke-
majuan yang diperoleh.
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3. Pemberdayaan merupakan hasil dari pengaruh partisipasi dan 
pendidikan komunitas.

4. Aktivitas yang dijalankan harus menjamin perbaikan lingkungan 
sekitar.

5. Mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability).
6. Kemitraan antarseluruh pelaku akan lebih menjamin akses sumber 

daya berjalan lebih adil.

Dari sekian banyak prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, prinsip 
apa yang dipakai dalam Perhutanan Sosial? Pasal 3 Permen LHK No P.83 
/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menyebutkan 
ada 5 (lima) prinsip yang digunakan, yaitu:

1. Keadilan
2. Keberlanjutan
3. Kepastian hukum
4. Partisipatif
5. Bertanggung gugat.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka pemberdayaan harus 
acceptable, sustainable, accountable, profitable, dan replicable. Pember-
dayaan juga diharapkan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat 
setempat sehingga mampu menumbuhkan kembali nilai, budaya, 
dan kearifan lokal. Satu hal yang harus diingat bahwa dalam proses 
pemberdayaan, tidak boleh terjebak dalam kepentingan sektoral tetapi 
harus dilakukan secara holistik yang menyangkut semua aspek kehidupan 
masyarakat.

C. Lingkup Pemberdayaan

Lingkup pemberdayaan menurut Alshop & Heinshon (2005) ada tiga 
(3) hal yaitu: pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi, dan pem
berdayaan sosial. Sumaryadi (2005) menyebutkan satu lingkup lainnya 
yaitu pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan politik lebih mengarah 
kepada upaya menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik 
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dan meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah atau 
pihak-pihak lainnya, meliputi aspek penegakan keadilan, kepemimpinan, 
dan pelayanan publik. Pemberdayaan ekonomi adalah pendekatan yang 
meng utamakan masyarakat kelas bawah agar mampu beraktivitas dalam 
bidang ekonomi dan memiliki penghasilan yang lebih baik sehingga 
kesejahteraannya meningkat. Pemberdayaan sosial lebih mengarah 
pada upaya untuk me ningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan 
menyadarkan posisi serta peran seseorang dalam kaitannya dengan 
kehidupan sosial dalam komunitasnya. Pemberdayaan lingkungan adalah 
upaya untuk menjaga ke lestarian alam dan menjalin hubungan baik dalam 
interaksi manusia dengan lingkungannya.

Ndraha (2005) dalam Priyatna (2009) memberikan rincian yang lebih 
jelas terhadap keempat lingkup pemberdayaan. Pemberdayaan politik 
bertujuan meningkatkan bargaining position masyarakat terhadap pe-
merintah. Bargaining ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan 
apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, 
dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Pemberdayaan ekonomi 
diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat 
sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari 
dampak negatif pertumbuhan, pembayar risiko salah urus, pemikul beban 
pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan. 
Pemberdayaan sosial-budaya bertujuan me ningkat kan kemampuan 
sumber daya manusia melalui human investment guna meningkatkan nilai 
manusia (human dignity), penggunaan (human utilization), dan perlakuan 
yang adil terhadap manusia. Pemberdayaan ling kungan dimaksudkan agar 
masyarakat mampu beradaptasi dan mampu mengelola lingkungannya 
secara lestari.

Pemberdayaan masyarakat sekitar dan di dalam hutan mencakup 
pemberdayaan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Disebut pem-
ber dayaan ekonomi karena bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Disebut pemberdayaan 
sosial karena Perhutanan Sosial didesain dengan pendekatan kelompok 
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yang diwadahi dalam kelompok tani, koperasi, lembaga desa, BUMDes, 
dan kelompok adat. Kelembagaan tersebut mendorong anggotanya 
menjalin komunikasi untuk merumuskan tujuan dan aturan bersama. 
Pemberdayaan politik masyarakat di sekitar hutan lebih diarahkan untuk 
membangun asosiasi bersama untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. 
Pemberdayaan lingkungan bertujuan mengubah perilaku masyarakat untuk 
lebih peduli terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan.

Program Perhutanan Sosial sebagai salah satu pemberdayaan 
masyarakat memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibanding pemberdayaan 
ekonomi di daerah pedesaan pada umumnya. Kepentingankepentingan 
ekonomi se lalu bertabrakan dengan kepentingan ekologi. Perhutanan sosial 
berusaha mensinergikan kedua kepentingan tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya meliputi empat 
aspek, yaitu:

1. Aspek fisik, menyangkut kegiatan yang terkait dengan pengadaan 
sarana dan prasarana penunjang program pemberdayaan seperti pem-
buatan sarana persemaian, pembangunan pondok kerja, pembuatan 
pondok wisata, perbaikan akses jalan, pembuatan kandang ternak, dan 
sebagainya.

2. Aspek sumber daya manusia seperti peningkatan kapasitas teknik 
silvikultur, penguatan kelembagaan, dan sebagainya.

3. Aspek ekonomi seperti pengembangan usaha kecil dengan me-
manfaat kan potensi sumber daya alam setempat, penanganan pasca-
panen, pemasaran, dan sebagainya.

4. Aspek sosial-budaya seperti pelestarian kearifan lokal setempat, pe-
ningkat an kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.
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D. Tujuan Pemberdayaan

Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu 
dari yang semula objek menjadi subjek (yang baru) sehingga realisasi sosial 
yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antar-subjek 
(Pranarka dan Vidhyandika, 1996). Ini adalah poin penting yang harus 
digarisbawahi para penggiat pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. 
Masyarakat bukan pada posisi di bawah tetapi menjadi mitra yang sejajar 
dengan pemerintah dan perusahaan. Masyarakat dapat sampai pada level 
ini jika mereka benar-benar sudah mandiri.

Beberapa referensi menyebutklan tujuan dari pemberdayaan. Ife (1995) 
menjelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan 
kekuasaan atau kemampuan masyarakat yang lemah atau tidak beruntung 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan pemberdayaan menurut 
Tampubolon (2004) adalah untuk meningkatkan potensi masyarakat agar 
mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, mandiri, berswadaya, 
mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. 
Sulistiyani (2004) menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari 
pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat 
menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, 
bertindak, dan mengen dalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian 
masyarakat me rupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat, 
ditandai dengan ke mampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan 
sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang 
dihadapi dengan mem pergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Mardikanto (2014) mengemukakan enam tujuan dari pemberdayaan 
masyarakat, yakni:

1. Perbaikan kelembagaan (better institution). Pemberdayaan diharapkan 
bisa memperbaiki kelembagaan dan juga pengembangan jejaring 
kemitraan usaha.

2. Perbaikan usaha (better business). Melalui perbaikan pendidikan, akses 
bisnis, dan kelembagaan, diharapkan bisa memperbaiki bisnis yang 
dijalankan.
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3. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan adanya perbaikan 
bisnis yang dijalankan, diharapkan akan ada perbaikan pendapatan 
keluarga dan masyarakat.

4. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatkan 
di harapkan bisa memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena ke
rusakan lingkungan biasanya dikarenakan adanya kemiskinan atau 
penghasilan yang terbatas.

5. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan 
lingkungan yang membaik, bisa memperbaiki kondisi kehidupan 
masing-masing keluarga masyarakat.

6. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik 
didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang baik, hal ini diharapkan 
bisa mendorong untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih 
baik juga.

Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap 
ber pedoman pada aspek kelestarian (KLHK, 2018). Direktorat PJLWA 
(2007) yang banyak melakukan pemberdayaan masyarakat pada kawasan 
konservasi, merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat di sekitar 
kawasan konservasi sebagai berikut:

1. Menjamin keseimbangan ekologis, ekonomi, maupun sosial-budaya, 
dan kelestarian kawasan.

2. Meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai pendukung utama 
dalam pembangunan kehutanan melalui peningkatan ekonomi 
kerakyatan di sekitar kawasan.

3. Mengaktualisasikan akses timbal-balik peran masyarakat dan fungsi 
kawasan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan dikatakan efektif apabila kegiatan 
tersebut mencapai tujuannya yaitu perubahan perilaku yang mencakup 
aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (ke te
rampilan). Dalam konteks pengelolaan hutan, keberhasilan pemberdayaan 
masyarakat dapat diukur dengan adanya perilaku positif masyarakat 
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dalam mengelola hutan. Masyarakat melakukan cara-cara pengelolaan 
lahan yang selaras dengan kelestarian hutan yang dapat meningkatkan 
kesejahteraannya. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan 
diarahkan pada perilaku pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

Masyarakat desa hutan yang sejahtera adalah masyarakat yang 
mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraannya, memelihara 
ketertiban sosial dan kelestarian lingkungannya (Effendi, Bangsawan, & 
Muttaqin, 2007). Tindakan untuk menjaga dan melestarikan kawasan tidak 
selalu muncul dari inisiatif masyarakat tetapi perlu didorong dan diarahkan 
oleh pihak lain. Masyarakat harus didorong untuk mengembangkan dan 
menerapkan pengaturan-pengaturan yang arif dalam pengelolaan hutan.

  

Gambar 2. Proses fasilitasi melalui pertemuan kelompok
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Sasaran Pemberdayaan

Sebelum berbicara mengenai sasaran pemberdayaan masyarakat 
melalui program Perhutanan Sosial, ada baiknya kita memahami 

terlebih dahulu kondisi masyarakat sekitar hutan. Mereka hidup dengan 
alam dan jauh dari sarana-prasarana sosial-ekonomi. Mereka adalah 
pribadi-pribadi yang pantang menyerah dan selalu mencari cara untuk 
bertahan hidup. Mereka ingin melepaskan hidup dari belenggu rantai 
kemiskinan. Faktor struktural (dalam bentuk kebijakan yang tidak berpihak 
pada mereka yang rentan, ketiadaan akses pendidikan, jauh dan buruknya 
aksesibilitas, serta kurang nya informasi) mempunyai andil besar dalam 
menyumbang keterpurukan masyarakat di sekitar hutan. Sementara itu, 
secara sosial mereka harus men jalani ritme hidup yang terus berjalan dan 
memerlukan biaya, seperti: me ngawinkan anak, menyelenggarakan upacara 
adat, memperbaiki rumah, meng ikuti prosesi kematian, dan lain sebagainya. 
Masyarakat sekitar hutan sering kali tidak punya cukup simpanan uang 
untuk menghadapi musibah (sakit, cedera, bencana alam, dan sebagainya). 
Akhirnya, hutan menjadi pe nyedia segalanya karena tidak ada pilihan mata 
pencaharian lain bagi mereka.

Hutan telah lama dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat 
setempat karena alasan budaya, pemenuhan kebutuhan subsisten, 
sampai motifmotif komersial. Masyarakat memodifikasi hutan melalui 
kegiatan mengumpulkan hasil hutan, memanipulasi lingkungan mikro 
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agar menguntungkan bagi spesies tertentu, dan menanam jenis tanaman 
bernilai jual tinggi di sekitar mereka. Mereka juga melindungi hutan 
untuk memelihara situs-situs simbolik dan sakral. Banyak praktik 
lokal dan sistem manajemen berkembang dari waktu ke waktu untuk 
mempertahankan berbagai manfaat yang diperoleh dari hutan dan untuk 
memenuhi perubahan kebutuhan individu dan kelompok. Pola interaksi 
antara masyarakat dan hutan diwarnai oleh interaksi perdagangan untuk 
memenuhi permintaan produk hutan tertentu (kayu, karet) dan pengaruh 
perubahan politik dan dominasi pasar di Indonesia. Beberapa dekade 
terakhir, perubahan tersebut menyebabkan ketegangan atas akses, hak, 
kendali atas sumber daya, dan tujuan yang berbeda (Bong, Moeliono, Wong, 
& Brockhaus, 2019).

Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap hutan menjadikan 
mereka sangat rentan ketika akses terhadap hutan ditutup secara sepihak. 
Munculnya perusahaan perkebunan, perusahaan tambang, dan perusahaan 
hutan tanaman industri telah mempersempit ruang gerak masyarakat 
untuk memanfaatkan hutan. Masyarakat sekitar hutan makin lemah ketika 
mereka secara hukum tidak mempunyai legalitas untuk mengelola lahan 
tersebut walaupun secara historis lahan tersebut adalah peninggalan 
leluhurnya.

Dalam banyak kepustakaan, sasaran pemberdayaan sering disebut 
sebagai kelompok sasaran, yaitu: masyarakat, terutama masyarakat 
kelas bawah (kelompok akar rumput/grassroots, masyarakat yang ter-
mar ginal  kan). Pemberdayaan harus ditujukan kepada kelompok atau 
lapisan masyarakat yang paling lemah dan tertinggal (Prijono & Pranarka, 
1996). Proses pemberdayaan tersebut menempatkan masyarakat sebagai 
pihak utama atau pusat pengembangan (people or community centered 
development). Masyarakat sekitar hutan adalah kelompok yang jauh 
dari aksesibilitas sehingga sering terpinggirkan. Ada beberapa ciri-ciri 
masyarakat subsisten yang harus dipahami oleh penggiat pemberdayaan, 
yaitu: tidak menyukai perubahan, mengutamakan selamat, masih 
kuatnya hubungan patroon-client, sulit percaya pada orang lain, masih 
kental kekeluargaan, tidak inovatif, aspirasinya terbatas, belum mampu 
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mengantisipasi masa depan, dan menyerah pada nasib. Ciri-ciri tersebut 
tidak semua melekat pada masyarakat sekitar dan di dalam hutan. Dalam 
perkembangannya terdapat beberapa perubahan karena kemajuan 
informasi dan pengaruh pasar.

Hasil Survei Kehutanan 2014 (Kementerian Kehutanan & Badan Pusat 
Statistik, 2013) menyebutkan, masyarakat yang tinggal di sekitar dan di 
dalam kawasan hutan sebanyak 32.447.851 jiwa. Jumlah desa di dalam 
hutan sekitar 2.037 desa dan di sekitar hutan sebanyak 19.247 desa (BPS, 
2015). Data terbaru disampaikan oleh KSP (2017) bahwa ada 25.863 desa di 
dalam dan sekitar kawasan hutan dan 71,06% menggantungkan hidupnya 
dari sumber daya hutan. Sekitar 48,8 juta penduduk Indonesia bermukim di 
wilayah hutan Negara. Dari jumlah tersebut, 10,2 juta orang adalah miskin 
dan sekurangnya 6 juta orang sangat tergantung kehidupannya pada 
sumber daya hutan (Brown, 2004; KSP, 2017).

Hal tersebut senada dengan penelitian World Bank (2006) bahwa 
sekitar satu juta rumah tangga hidup di wilayah kawasan hutan negara 
dengan tutupan hutan yang baik, terisolir, dan merupakan penghuni 
hutan tradisional. Kurang diakuinya dan dibukanya akses dan hakhak 
masyarakat sekitar hutan menyumbang kemiskinan. Hasil survei BPS (2012) 
menyatakan bahwa kantong-kantong kemiskinan tersebut pada umumnya 
terletak di wilayah pedesaan, terutama desa yang memiliki interaksi tinggi 
terhadap sumber daya hutan. Kegiatan Perhutanan Sosial dapat digunakan 
sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia (Maryudi & 
Krott, 2012) karena praktik Perhutanan Sosial melalui pola agroforestry 
menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat sekaligus dapat 
diarahkan untuk menjaga kelestarian hutan (Rohadi, Herawati, Firdaus, 
Maryani & Permadi, 2013).

Menurut Safitri (2012), keberadaan desa/kampung hutan memberi 
indikasi kuat bahwa kawasan hutan merupakan unit sosio-kultural dan 
ekonomi bagi sebagian penduduk Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan 
bahwa kawasan hutan bukan wilayah hampa sosial sehingga pemerintah 
wajib menyediakan instrumen hukum, kebijakan, dan program pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat.
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Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang jauh dari sentuhan 
pembangunan dan agak terpinggirkan. Berderet keterbatasan sering kali 
dilabelkan kepada mereka seperti jauhnya aksesibilitas, rendahnya pen-
didikan, kurangnya keterampilan, terbatasnya peluang kerja, terbatasnya 
akses pasar, dan kurangnya permodalan. Secara geografis mereka 
tinggal di pinggirian hutan yang jauh dari akses jalan, tertinggal dalam 
perkembangan informasi, dan sulit menjangkau prasarana sosial (sekolah, 
fasilitas kesehatan, lembaga keuangan, dan sebagainya). Bahkan sering 
kali mereka tidak terjangkau oleh program-program pembangunan dari 
pemerintah daerah.

Sebagian besar dari mereka menggantungkan hidupnya pada hutan. 
Kalau kita cermati, ada tiga periode cara masyarakat dalam pemanfaatan 
hutan. Periode pertama, masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan 
memanfaatkan hutan dengan cara mengumpulkan buah-buahan, tanaman 
pangan, dan hewan buruan dari hutan. Periode kedua, masyarakat me-
manfaatkan kawasan untuk budidaya pertanian guna mencukupi kebutuhan 
subsistennya walaupun pada periode ini mereka masih melakukan kegiatan 
pengumpulan hasil hutan. Periode ketiga, masyarakat memanfaatkan 
kawasan hutan bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan subsistennya 
tetapi juga berkebun tanaman komersial yang diminati pasar. Beberapa 
kawasan hutan sudah berubah wujud menjadi hamparan perkebunan sawit, 
kopi, coklat, lada, dan tanaman perkebunan lainnya.

Menurut literatur tentang pengelolaan dan konservasi sumber daya 
alam berbasis masyarakat, masyarakat didefinisikan secara berbeda 
dalam berbagai kasus, yaitu: (a) masyarakat sebagai unit spasial kecil; (b) 
masyarakat sebagai struktur sosial yang homogen; dan (c) masyarakat 
sebagai norma bersama. Ketiganya mengandung permasalahan. Masyarakat 
sebagai unit spasial terkecil dapat mengabaikan kelompok semi nomaden 
seperti kelompok yang memanen HHBK secara musiman atau mungkin 
pendatang baru atau imigran yang bergantung dan mengelola sumber daya 
hutan tetapi tidak dimasukkan sebagai anggota masyarakat berdasarkan 
etnis, warisan keluarga, atau kegagalan mereka untuk menjadi penduduk 
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lokal. Konsep masyarakat sebagai struktur sosial yang homogen dan 
diperkuat dengan kesamaan bahasa, praktik budaya, dan etnis. Kesamaan 
dalam kelompok tidak selalu berarti bahwa sumber daya akan dikelola 
secara egaliter. Praktisi pemberdayaan perlu berhati-hati dalam melihat 
heterogenitas dan hierarki kekuasaan yang ada di masyarakat pedesaan, 
yang dapat menyingkirkan pihakpihak yang lemah. Konsep masyarakat 
sebagai norma bersama menunjukkan bahwa semua anggota grup 
memiliki nilai dan pilihan yang sama. Dalam beberapa hal, norma yang 
ada tidak serta-merta mendukung tujuan konservasi yang ditetapkan 
di tempat lain. Wanita dapat menggunakan sumber daya tertentu dari 
pohon hidup (seperti daun dan resin) untuk memasak dan obatobatan 
sedangkan pria mungkin ingin menebang pohon yang sama untuk menjual 
kayunya. Beberapa warga mungkin ingin mengkonservasi hutan sedangkan 
penduduk lain melihat hutan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi 
(Charnlay & Poe, 2007).

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan terbagi dalam dua tipologi. 
Pertama adalah kelompok ‘komunitas di lingkungan hutan’ (forest 
com munities) dan kedua adalah ‘pemukim atau pengguna hutan’ 
(forest dwellers atau forest users). Forest communities merupakan 
kelompok yang hidup di dalam atau sekitar hutan serta memanfaatkan 
dan menggantungkan dirinya pada hutan dalam waktu yang lama, 
lintas generasi, dan mempunyai kesadaran yang dibangun bersama 
(shared collective awareness) sebagai kelompok yang berbeda dengan 
kelompok lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah masyarakat hukum 
adat dan komunitas lain di lingkungan hutan yang telah menunjukkan 
kemampuannya membangun komunitas sosial. Pemukim atau pengguna 
hutan (forest dwellers/users) adalah mereka yang secara individual 
berada di dalam dan sekitar hutan dan memanfaatkan hutan pada periode 
tertentu tanpa membangun norma bersama sebagai satu kelompok 
masyarakat. Motivasi utama kelompok ini adalah kepentingan ekonomi 
(Safitri, 2012). Keduanya memiliki perbedaan karakteristik dalam 
mengelola lahan hutan sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda. 
Pemilihan skema Perhutanan Sosial seharusnya memperhatikan kedua 
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tipe masyarakat tersebut. Forest communities lebih cocok diarahkan 
untuk mengikuti skema HA dan HD. Kedua skema tersebut lebih mengarah 
pada pemanfaatan secara komunal, perlu pengaturan pemanfaatan untuk 
personal keluarganya sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. 
Kelompok forest dwellers/users lebih sesuai masuk dalam skema HTR atau 
HKm atau Kemitraan.

Perhutanan Sosial pada umumnya memiliki tipologi: 1) small-scale 
tersebar, 2) dikelola oleh petani gurem, 3) tidak bermodal atau kekurangan 
modal, 4) sering kali terjebak oleh tengkulak dan jaringan pasar lokal-
global, dan (5) dikelola oleh (mantan) perambah di hutan (Wiratno, 
2017). Dengan tipologi seperti di atas, tergambar kerja berat KLHK untuk 
membuat Perhutanan Sosial berhasil.

Sasaran program Perhutanan Sosial adalah: 1) Masyarakat 
setempat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan KTP; 
2) Masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan dan memiliki 
komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan; dan 
3) Masyarakat yang bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat 
berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Untuk program IPHPS di areal 
kerja Perum Perhutani, kriterianya ditambah petani penggarap yang 
tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan di bawah atau sama 
dengan 0,5 (lima per sepuluh) hektare. Dalam implementasinya, peserta 
Perhutanan Sosial banyak mengakomodir keterlanjuran perambahan hutan 
yang dilakukan masyarakat. Perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk 
memastikan luas maksimal seseorang bisa mengelola lahannya dalam 
kawasan hutan.

Di kawasan konservasi, ada lima kriteria yang dipakai untuk me-
netapkan MDK. Pertama, desa yang letaknya di sekitar kawasan konservasi 
dan masyarakat berinteraksi langsung dengan kawasan konservasi. Kedua, 
desa yang masyarakatnya mempunyai kepedulian terhadap pelestarian 
kawasan konservasi. Ketiga, desa yang kehidupan masyarakatnya mem
punyai ketergantungan kuat terhadap keberadaan kawasan konservasi. 
Keempat, desa yang mempunyai sumber daya alam yang dapat dikem
bangkan. Kelima, desa yang secara umum mempunyai permasalahan yang 
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sama dengan desa-desa lainnya di sekitar kawasan konservasi. Dengan 
kata lain, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi 
diarahkan pada daerah/desa yang berbatasan langsung dengan kawasan 
konservasi yang masyarakatnya mempunyai interaksi langsung dengan 
kawasan tersebut (Direktorat PJLWA, 2007).

  Gambar 3. Profil sasaran pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan

Menurut Nugraha (2005), ketidakberdayaan yang melahirkan 
kemiskinan masyarakat desa di kawasan konservasi bukan disebabkan 
karena faktor budaya (cultural) atau alam (natural) semata tetapi juga 
disebabkan faktor struktural (structural) yang tidak berpihak pada yang 
lemah. Ada catatan kritis yang ditulis oleh Santosa, Berliani, Suwito, & 
Hardiyanto (2015) bahwa pengembangan berbagai skema kehutanan 
masyarakat masih belum memiliki korelasi yang kuat dengan strategi 
pengentasan kemiskinan. Belum ada penargetan individu (miskin) maupun 
wilayah (miskin) sebagai fokus pengembangan Perhutanan Sosial. 
Kelompokkelompok masyarakat pemegang izin pengelolaan HKm 
belum secara khusus mengutamakan kelompok miskin dan/atau rumah 
tangga dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Begitu pula dalam skema 
HD, penargetan wilayah miskin sebagai sebuah strategi pengentasan 
kemiskinan masih belum menjadi pertimbangan dalam PAK dan penerbitan 
hak pengelolaan HD.

Penetapan kriteria untuk penetapan sasaran Perhutanan Sosial 
tersebut memerlukan pengalihan informasi lebih lanjut. Hal ini terkait 
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dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di desa-desa di dalam 
dan di sekitar hutan serta mengintegrasikan informasi ini ke dalam ke-
hutanan pusat dan daerah. Gabungan informasi tersebut menjadi bentuk 
visualisasi masyarakat sebagai subjek agar diperoleh pemahaman akan 
perubahan kondisinya dari waktu ke waktu (MFP, 2015). Seberapa besar 
ketergantungan masyarakat terhadap hutan? Bagaimana pola-pola pe-
nge lolaan hutan yang selama ini mereka jalankan, apakah cenderung 
eksploitatif atau memperhatikan azas-azas keberlanjutan? Apakah ada 
kelembagaan lokal yang berpotensi menjadi motor dalam kegiatan 
pemberdayaan? Siapa tokoh lokal yang disegani dan dijadikan panutan?



 B A B  I V

Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah konsep yang terus diperdebatkan dengan target 
yang terus bergerak. Sebuah konsep yang sarat nilai, prosesnya 

non-linear, dan sangat tergantung pada pengalaman yang diperoleh dari 
peluang untuk menggunakan hakhak yang secara inheren, bersifat spesifik 
tergantung konteks. Pemberdayaan terdiri dari unsur-unsur yang kompleks 
dan saling terkait yang antara nilai-nilai pengetahuan, perilaku, dan hu-
bungan sehingga sulit untuk diukur (Jupp, Ali, & Barahona, 2010).

Pemberdayaan adalah sebuah proses sehingga tidak bisa dipahami 
sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi di 
mana pelaksanaan dan penyesuaiannya memerlukan pembinaan dan proses 
yang cukup lama (Wilson, 1996) karena memberdayakan orang lain pada 
hakikatnya merupakan perubahan budaya (Sumaryadi, 2005). Menurut 
Tambubolon (2004), pemberdayaan masyarakat harus melalui serangkaian 
tahapan seperti yang dilakukan United Nation sejak tahun 1956. Tahapan 
tersebut adalah:
1. Mengetahui karakteristik masyarakat yang akan diberdayakan (getting 

to know the local community).
2. Mengumpulkan informasi mengenai masyarakat (gathering knowledge 

about the local community) meliputi informasi faktual tentang 
distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, 
status sosial-ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai sikap, 
ritual, custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan, baik 
formal maupun informal.
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3. Mencari dukungan dari pimpinan/tokohtokoh masyarakat setempat 
karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat 
(identifying the local leader).

4. Menyadarkan masyarakat bahwa mereka mempunyai masalah yang 
perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi (stimulating the 
community to realize that it has problem).

5. Membantu masyarakat untuk mendiskusikan persoalan yang mereka 
hadapi (helping people to discuss their problem) serta merumuskan 
pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6. Membantu masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang 
paling menekan dan harus diutamakan pemecahannya (helping people 
to identify their most pressing problems).

7. Membangun rasa percaya diri (fostering self-confidence).
8. Menetapkan suatu program yang akan dilakukan (deciding on a 

program action).
9. Mendorong masyarakat untuk memahani kekuatan-kekuatan dan 

sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan per ma-
salahan dan memenuhi kebutuhannya (recognition of strengths and 
resources).

10. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang ber ke si nam-
bungan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya se cara kontinu 
(helping people to continue to work on solving their problems).

11. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya ke-
mandirian masyarakat (increasing people’s ability for self-help). 
Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu menolong 
diri sendiri (Tambubolon, 2004).

Menurut Wilson (1996) ada tujuh (7) tahap dalam siklus pemberdayaan 
masyarakat, yaitu:

1. Keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.
2. Masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau 

faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam diri 
dan komunitasnya.
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3. Masyarakat diharapkan sudah mengembangkan diri dan komunitasnya.
4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal 

ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan 
dengan lebih baik.

5. Hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan di mana pe-
ningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran 
kinerja yang lebih baik.

6. Telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya di mana 
keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasa-
an psikologis di atas posisi sebelumnya.

7. Masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya merasa 
tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang 
lebih baik.

Tahap 4
Mengembangkan 
peran dan bebas 
tanggung jawab

Tahap 6
Perubahan perilaku 
dan kesan terhadap 

dirinya

Tahap 2
Melepaskan 

halangan-halangan

Tahap 7
Merasa tertantang 
untuk upaya lebih 

besar

Tahap 1
Keinginan untuk 

berubah

Tahap 5
Pencapaian hasil 
dan target yang 

lebih besar

Tahap 3
Rasa Memiliki

bertambah

Sumber: Wilson, 1996

Gambar 4. Tujuh tahapan pemberdayaan
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Wilson (1996) kemudian meringkas tahapan proses pemberdayaan 
menjadi empat tahap sebagai berikut:

1. Awakening atau penyadaran. Pada tahap ini masyarakat disadarkan 
akan kemampuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki serta rencana 
dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.

2. Understanding atau pemahaman, merupakan tahapan yang lebih 
jauh dari tahap penyadaran masyarakat. Pada tahap ini diberikan 
pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi 
mereka, dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi 
proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan apa 
yang dituntut dari mereka oleh komunitas.

3. Harnessing atau memanfaatkan. Setelah masyarakat sadar dan me-
ngerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk 
menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.

4. Using atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pember-
dayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007), pemberdayaan adalah 
sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai sebuah 
proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan 
diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa 
mereka berhak untuk mempunyai sesuatu.

2. Tahap pengkapasitasan (capacity building). Untuk dapat diberikan daya 
atau kuasa maka yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu.

3. Tahap pendayaan (empowerment). Kepada target diberikan daya, ke
kuasaan, otoritas atau peluang sesuai dengan kualitas kecakapan yang 
telah dimiliki.

Pertanyaan yang kemudia muncul adalah, bagaimana proses pem-
berdayaan masyarakat sekitar dan di dalam hutan melalui program 
Perhutanan Sosial? Ada tahapan umum yang harus dilalui dalam pengajuan 
Perhutanan Sosial. Pemohon (masyarakat) mengajukan skema Perhutanan 
Sosial yang dipilihnya dengan melampirkan beberapa persyaratan (peta, 
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KTP, rencana kerja), kemudian dilakukan verifikasi oleh pihak terkait 
di lapangan. Model tahapan pemberdayaan yang dikembangkan oleh 
pengelola program masih bersifat prosedural dan belum menyentuh 
konsep pemberdayaan sesungguhnya. Hal ini sangat berkaitan dengan 
teknik atau metode pendekatan yang digunakan. Setelah izin Perhutanan 
Sosial ditetapkan, pemerintah seharusnya menyiapkan tenaga pendamping 
agar masyarakat mampu mengenali masalah, potensi, dan kebutuhannya. 
Data tersebut bermanfaat untuk menyusun dokumen perencanaan pe-
ngelolaan hutan sehingga dapat diimplementasikan dan memberi manfaat 
bagi kehidupannya, sekaligus menjaga kelestarian hutan. Bahkan setelah 
panen pun masyarakat membutuhkan pendampingan untuk pengolahan 
hasil dan pemasarannya.

Proses pemberdayaan masyarakat banyak melibatkan pihak-pihak 
terkait, mulai dari penyadaran, pembentukan kelembagaan, teknis pe-
nanaman, dan pemasaran produk. Keberhasilan kebijakan program 
Perhutanan Sosial bukan hanya tergantung pada seberapa banyak/luas 
program tersebut dibangun tetapi bagaimana pihak-pihak yang terlibat 
dapat bahu-membahu, bersinergi, dan berkolaborasi dalam mencapai 
keberhasilan program dan tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah 
(Sumanto, 2009).

Laverack (2004) melihat tahapan pemberdayaan dengan pandangan 
yang sedikit berbeda. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu 
proses kontinum yang mewakili bentuk tindakan sosial dan kolektif yang 
secara progresif lebih terorganisir serta berbasis cakupan luas. Kontinum 
sangat dinamis, jika satu langkah tercapai akan bergerak ke titik berikutnya. 
Dengan cara ini setiap langkah dapat dilihat sebagai hasil dan jika ini 
tercapai proses menuju tujuan berikutnya terus berjalan. Jackson & Labonte 
(1989) dalam Kasmel (2011) mengembangkan model kontinum lima 
langkah yang hampir identik. Tahap-tahap perkembangan pemberdayaan 
masyarakat adalah: tindakan pribadi (personal action), kelompok kecil 
bersama (mutual support groups), organisasi komunitas (community 
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organization), kemitraan (partnerships coalitions), tindakan sosial dan 
politik (social and political actions).

tindakan perorangan
(personal action)

kelompok kecil bersama
(mutual support groups)

organisasi komunitas
(community organization)

organisasi kemitraan
(partnerships coalitions)

tindakan sosial & politik
(social and political actions)

Sumber: Jackson & Labonte (1989) dalam Kasmel (2011)

Gambar 5. Tahapan pemberdayaan masyarakat

Tahapan tersebut lebih melihat bagaimana perkembangan proses 
pemberdayaan yang dimulai dari tindakan perorangan, kemudian bersatu 
membentuk kelompok. Kelompok tersebut berkembang membentuk 
organisasi yang lebih besar dan menjalin kerja sama dengan pihak lain. 
Perkembangan organisasi dan jaringan Perhutanan Sosial yang dibuat 
harus benarbenar kuat sehingga pemerintah (sebagai pemegang power) 
memperhitungkan keberadaannya dan melibatkan organisasi tersebut 
dalam proses-proses pengambilan keputusan. Perhutanan Sosial di 
Indonesia harus diarahkan pada tahap-tahap tersebut. 

Berdasarkan Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan 
sekitar hutan tahun 2007, ada tiga (3) strategi pemberdayaan masyarakat 
sekitar dan di dalam kawasan hutan, yaitu: kelola kawasan, kelola lembaga, 
dan kelola usaha. Strategi kelola kawasan dilakukan melalui kegiatan: 1) 
inventarisasi dan identifikasi areal, 2) pencadangan areal kerja, 3) penataan 
batas dan pemetaan areal, 4) penetapan areal, dan 5) penyusunan strategi 
dan rencana kelola areal. Strategi kelola usaha dilakukan melalui kegiatan: 
1) pengembangan usaha, 2) peningkatan daya saing, dan 3) pengembangan 
kemitraan. Strategi kelola kelembagaan dilakukan melalui kegiatan: 1) 
pemahaman pokok ketentuan dan aturan kelembagaan, 2) pengembangan 
lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, 
dan 3) pengembangan sumber daya manusia dan optimasi peran para 
pihak. Strategi kelola kawasan, strategi kelola usaha, dan strategi kelola 
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kelembagaan harus dapat dirumuskan secara terpadu dan menyeluruh 
di dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat dengan mem-
perhatikan karakteristik lokal (Nurrochmat, 2005).

Jika menilik konsep tahapan pemberdayaan di atas, ada tahapan 
yang luput dari perhatian KLHK yaitu tahap penyadaran (awakening) dan 
pemahaman (understanding). Peran ini menjadi tugas penting dari seorang 
pendamping. Masyarakat perlu diberi pencerahan terhadap diri dan situasi 
yang dihadapinya. Penyadaran diri (conscienzacione) adalah inti dari 
usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahannya selama ini. 
Kesempitan pandangan dan cakrawala masyarakat yang tersekap dalam 
kemiskinan, keterpencilan (isolasi), dan kekumuhan harus diubah ke arah 
suatu keinsyafan, perasaan, pemikiran, gagasan bahwa hal-ihwal dapat 
menjadi lain dan tersedia alternatifalternatif (Karsidi, 2001).

Mereka diajak untuk mengetahui potensi diri dan sumber daya hutan 
di sekitarnya. Potensi tersebut yang dijadikan modal untuk mengatasi per-
masalahan hidupnya. Di beberapa tempat, kegiatan peningkatan kapasitas 
sudah banyak dilakukan dalam bentuk peningkatan keterampilan teknis 
pengelolaan hutan (seperti pembibitan tanaman, budidaya madu, inokulasi 
gaharu, dan sebagainya) dan pengolahan pascapanen. Beberapa kelompok 
memang baru pada tahap ini sehingga belum mencapai tahap using untuk 
menggunakan keterampilan dan kemampuannya untuk ke hidupan sehari-
hari.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses juga harus 
diikuti dengan usaha peningkatan kapasitas yang terusmenerus. Ke
luaran dari proses pemberdayaan masyarakat bukanlah suatu kondisi 
yang berhenti pada sebuah titik tertentu saat tujuan pengembangan itu 
dinyatakan tercapai. Keluarannya harus berupa siklus yang terusme
nerus dan berkelanjutan karena kondisi dan dinamika masyarakat terus 
berkembang. Ketika usaha peningkatan kapasitas telah mencapai suatu 
tingkatan tertentu maka akan muncul tantangan-tantangan baru yang 
lebih kompleks dan lebih berat. Dalam siklus pemberdayaan masyarakat, 
proses peningkatan kapasitas dilakukan secara berulang-ulang sehingga 
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kesadaran terhadap pembangunan akan menjadi budaya dan bagian dari 
masingmasing individu dalam masyarakat (Mubarak, 2010).

Terkait dengan tahapan peningkatan kapasitas, McGinty (2003) me
nyebutkan lima (5) elemen utama dalam pengembangan kapasitas yaitu:

1. Membangun pengetahuan, meliputi peningkatan keterampilan, me-
wadahi penelitian, pengembangan, dan bantuan belajar.

2. Kepemimpinan.
3. Membangun jaringan, meliputi usaha untuk membentuk kerja sama dan 

aliansi.
4. Menghargai komunitas dan mengajak komunitas untuk bersama-sama 

mencapai tujuan.
5. Dukungan informasi, meliputi kapasitas untuk mengumpulkan, meng-

akses, dan mengelola informasi yang bermanfaat.



 B A B  V

Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 
keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2005). 

Sebuah proses pemberdayaan memerlukan pelaku perubahan (agent of 
change) agar proses pemberdayaan berjalan terus. Pelaku perubahan 
mempunyai peran sebagai community worker atau enabler (Ife dalam Adi, 
2013). Seorang community worker harus memiliki keterampilan sebagai 
berikut: 
1. Keterampilan fasilitatif. Seorang pelaku perubahan harus mempunyai 

peran untuk melakukan mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, 
membentuk konsensus, memfasilitasi kelompok, memanfaatkan 
sumber daya dan keterampilan, dan mengorganisir. 

2. Keterampilan edukasional untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, 
menyampaikan informasi, mengkonfrontasikan, dan me latih masyarakat. 

3. Keterampilan perwakilan. Community worker mempunyai peran men-
cari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, membuat hubungan 
masyarakat, mengembangkan jaringan, dan membagi pengetahuan 
kepada masyarakat. 

4. Keterampilan teknis seperti menggunakan komputer, melakukan pre
sentasi tertulis maupun verbal, serta kemampuan untuk me ngontrol 
dan mengelola keuangan. 
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Menurut Zastrow (2010), seorang community worker diharapkan 
memiliki pengetahuan dan terampil dalam mengisi tiga belas (13) peran, 
yaitu:

1. Enabler (pemungkin), merupakan peran untuk membantu individu 
atau kelompok untuk mengartikulasi atau menyatakan kebutuhan-
kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah mereka, 
mencari strategi pemecahan masalah, serta memilih dan menerapkan 
strategi guna mengembangkan kapasitas mereka dalam menangani 
masalah secara efektif.

2. Broker (penghubung), merupakan peran yang menghubungkan 
individu-individu dan kelompok yang perlu bantuan dan yang tidak 
tahu di mana bantuan tersebut bisa didapat.

3. Advocate (pembela). Advokasi sebagai aktivitas menolong klien untuk 
mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga. Hal tersebut 
dilakukan apabila seorang klien atau kelompok sedang membutuhkan 
bantuan.

4. Empower bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, 
organisasi, dan masyarakat meningkatkan pribadi mereka, inter per-
sonal, sosial-ekonomi, dan kekuatan politik.

5. Activist (aktivis), merupakan peran melakukan perubahan institusional, 
mereka peduli dengan ketidakadilan, ketidakmerataan, dan kemiskinan 
sosial. Taktik yang mereka gunakan berupa konflik, konfrontasi, dan 
negosiasi.

6. Mediator (penengah), merupakan peran melakukan intervensi jika 
terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini untuk membantu 
mereka dalam mencapai kompromi, merekonsiliasi perbedaan, dan 
mencapai kesepakatan bersama.

7. Negotiator (penegosiasi), merupakan peran menyatukan mereka yang 
sedang berkonflik dengan suatu isu, berupaya menawarkan dan men
dapatkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak.

8. Educator (pendidik/instruktur), merupakan peran memberikan informasi 
kepada klien. Mengajar mereka dengan berbagai keterampilan.
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9. Initiator (inisiator atau penginisiatif), merupakan peran seorang 
community worker mengetahui potensi masalah dan mampu mem-
berikan solusi.

10. Coordinator (koordinator), merupakan peran menyatukan beberapa 
komponen secara bersama dengan cara yang terorganisir.

11. Reseacher (peneliti), merupakan peran melakukan studi literatur ter
hadap berbagai topik penelitian.

12. Group facilitator (fasilitator kelompok), community worker sebagai 
pemimpin dalam kelompok.

13. Public speaker (juru bicara), merupakan peran berbicara di depan 
khalayak untuk menginformasikan berbagai pelayanan yang tersedia 
dan meminta dukungan untuk pelayanan baru.

Pendampingan masyarakat banyak diperankan oleh penyuluh. Menurut 
Bryan & Glenn (2004), terdapat tiga hal utama yang harus diperankan 
penyuluh dalam kegiatan pemberdayaan, yaitu: 1) peleburan diri atau 
bersatu dengan masyarakat sasaran, 2) menggerakkan masyarakat sasaran 
untuk melakukan perubahan berencana, dan 3) memantapkan hubungan 
sosial dengan masyarakat sasaran. Di lapangan, penyuluh kehutanan men-
dapat tempat di hati masyarakat. Keberhasilan program penghijauan 
di beberapa daerah terbukti memberikan sumbangan pendapatan yang 
signifikan pada masyarakat melalui penanaman pohonpohonan di lahan 
kritis seperti sengon, pinus, coklat, dan kopi.

Izin kelola kawasan program Perhutanan Sosial diberikan pemerintah 
kepada masyarakat sekitar hutan selama 35 tahun sehingga pendampingan 
kepada kelompok Perhutanan Sosial perlu dilakukan secara berkelanjutan. 
Tujuannya adalah agar kelompok Perhutanan Sosial dapat secara mandiri 
mengelola kawasan sesuai dengan tujuannya. Kondisi berbeda terjadi di 
lapangan, ada keterbatasan penyediaan pendamping. Forum Hutan Berbasis 
Masyarakat (2014) melaporkan masih kurangnya pendampingan pasca
izin Perhutanan Sosial dikeluarkan. Masyarakat kebingungan meneruskan 
rencana kerja yang sudah disusun. Mereka masih memerlukan bimbingan 
dari pendamping. Data pendampingan Perhutanan sosial dapat dilihat pada 
Gambar 6.
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Sumber: Sistem Informasi Pendampingan (2019)

Gambar 6. Kategori pendamping Perhutanan Sosial.

Menurut Supriyanto (2019), Ditjen PSKL menargetkan satu SK Per
hutanan Sosial mendapat satu pendamping tetap. Saat ini tersedia 3.600 
tenaga pendamping, masih diperlukan 1.400 tenaga pendamping lagi. 
Penempatan satu pendamping satu lokasi belum dapat dilaksanakan se-
penuhnya. Saat ini, dari 6.078 lokasi Perhutanan Sosial, baru direkrut 
1.215 orang pendamping. Dalam Lampiran Perdirjen PSKL P.1/PSKL/
KELING/KUM.1/2019 tentang Panduan Umum Pendampingan Perhutanan 
Sosial disebutkan bahwa KLHK sudah mengeluarkan 5.494 SK penetapan 
Perhutanan Sosial, baru 20% SK yang mendapatkan pendampingan 
penyusunan RKU/RKT. KLHK mengaku telah menyampaikan secara terbuka 
kepada LSM, lembaga donor, dan masyarakat luas untuk bergabung 
menjadi pendamping, tetapi harus mempunyai kompetensi penyuluh 
Perhutanan Sosial dengan mengikuti in house training selama 20 jam 
untuk menguasai 7 modul. Akan lebih efektif jika pendampingan diperluas 
dengan institusi di luar sektor kehutanan. Diperlukan pembagian peran 
pendampingan antara KLHK, pemerintah daerah, kementerian terkait 
(Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan 
UMKM, Kementerian Dalam Negeri), dan swasta. 
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Untuk memastikan program fasilitasi Perhutanan Sosial berjalan 
dengan baik, pemerintah mengeluarkan Pedoman Umum Pendampingan 
Perhutanan Sosial. Dalam proses pendampingan terdapat 2 cara mengukur 
keberhasilan yakni indikator keberhasilan pendamping dan indikator 
keberhasilan proses pendampingan. Indikator keberhasilan pendamping 
diukur melalui 3 kelompok penilaian yakni: 1) SIAGA, kemampuan 
pendampingan tingkat persiapan; 2) PENEGAK, kemampuan pendampingan 
tingkat persiapan dan pra-izin; 3) PENGGALANG, kemampuan pen-
dampingan tingkat persiapan, pra-izin, dan pasca-izin. Indikator ke ber-
hasilan proses pendampingan juga diukur melalui 3 kelompok penilaian, 
yakni: 1) Indikator lingkungan, tata kelola kawasan; 2) Indikator ekonomi, 
tata kelola ekonomi dan kesejahteraan; 3) Indikator sosial dan budaya, 
penguatan kelembagaan dan modal sosial (Dewi, 2018).

Pendamping selama ini hanya melibatkan institusi di sektor kehutanan, 
yakni penyuluh kehutanan PNS, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, 
penyuluh kehutanan swasta, dan bakti rimbawan. Upaya mengembangkan 
masyarakat di dalam sebuah komunitas dilakukan oleh pelaku perubahan 
dengan melibatkan tenaga pendamping (fieldworker) dan tenaga kader 
lokal (indigenous worker). Kader lokal berasal dari masyarakat yang ikut 
secara sukarela dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat 
dan ikut bertanggung jawab dalam usaha meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat (Adi, 2013). Hal ini sangat penting karena ketika sudah 
mencapai tahap terminasi, pemberdayaan tersebut akan diteruskan 
oleh kader pemberdayaan lokal. Hal serupa juga harus dikondisikan 
dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial. 
Pendamping Perhutanan Sosial harus menyiapkan kader lokal (indigenous 
worker) dengan harapan adanya keberlanjutan pendampingan pada 
masyarakat tanpa tergantung kepada pendamping dari luar. Kader lokal 
harus diidentifikasi sejak awal dan terusmenerus diajak bekerja sama oleh 
pendamping. Beberapa kriteria untuk mengidentifikasi kader lokal adalah: 
merupakan warga yang disegani masyarakat, mempunyai kemampuan 
komunikasi yang baik, selalu tertarik pada ide-ide baru, bersedia me-
nyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk melakukan perubahan.





 B A B  V I

Mendorong Kemajuan Pemberdayaan 
Masyarakat: Pembenahan Apa yang Harus 
Dilakukan

Perhutanan Sosial, sesuai dengan namanya, adalah program untuk 
membangun hutan bersama masyarakat. Tujuan program Perhutanan 

Sosial adalah untuk meningkatkan fungsi ekologi, menurunkan konflik 
sosial, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Program tersebut diusung 
oleh KLHK yang notabene merupakan salah satu kementerian teknis di 
republik ini. Bagi orang awan, diperlukan waktu untuk mengidentifikasi dan 
membedakan lima (5) skema Perhutanan Sosial, yakni:
1. Hutan Desa (HD) yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang 

pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan 

produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk me ning-
katkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan 
silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

4. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat 
dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/
jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha 
industri primer hasil hutan. 
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5. Hutan Adat (HA) adalah hutan yang berada di dalam wilayah 
masyarakat hukum adat.

Kelima skema Perhutanan Sosial tersebut sebenarnya merupakan 
upaya KLHK untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan, 
walaupun berdasarkan definisi di atas hanya HKm yang bertujuan untuk 
memberdayakan masyarakat sekitar hutan. KLHK menyiapkan skema 
yang cukup beragam dengan tujuan, sasaran, dan persyaratan yang 
berbeda-beda. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih program 
yang diinginkan. Dalam praktiknya, skema tersebut terkesan kabur se-
hingga tidak ada pembeda antara HKm dan HTR. Program HTR se
benarnya diperuntukkan mendukung menyediaan kayu hutan tanaman 
pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat. Untuk 
menarik minat masyarakat maka dalam program HTR diberikan insentif. 
Seharusnya target skema HTR adalah petani yang lebih maju karena 
orientasinya adalah pembangunan industri hutan tanaman kayu rakyat. 
Dalam implementasinya, sangat sulit mencari petani maju yang siap untuk 
mengelola hutan tanaman dalam kawasan hutan.

Program Kemitraan merupakan salah satu program pemberdayaan 
masyarakat hutan. Pada banyak kasus, program ini tidak memiliki roh 
pemberdayaan tetapi lebih kepada charity untuk mengurangi konflik 
perusahaan dan masyarakat. Kunci dari Kemitraan adalah business to 
business, keduanya pada posisi yang setara dan saling menguntungkan 
sehingga keberlanjutan kemitraan petani dengan korporasi akan terjaga.

Perhutanan Sosial diberikan kepada kelompok dengan anggota 
minimal 15 orang per kelompok, luasan 12 hektare per keluarga (di Jawa) 
dan 45 hektare per keluarga (di luar Jawa), masa izin selama 35 tahun, 
hak pengelolaannya bisa diperpanjang dan diwariskan. Pengelolaan pada 
skema HD dan HA cenderung bersifat komunal walaupun pada HKm, HTR, 
dan Kemitraan juga mensyaratkan pembentukan kelompok untuk menjamin 
bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari. Pengelolaan lahan 
secara komunal pada beberapa suku di Indonesia telah terbukti menjamin 
keberlanjutan sumber daya alam seperti: hutan nagari oleh suku Minang, 
tongkonan oleh suku Toraja, tembawang oleh suku Dayak, dan sebagainya. 
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Mungkin itu menjadi alasan kenapa skema HD paling tinggi realisasinya 
dibanding skema lainnya. 

Gambar 7. Persemaian tanaman jabon di HTR Desa Hajran, Kabupaten Batanghari. 
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Hasil studi Santika et al. (2019) di Kalimantan menemukan 51% kasus 
implementasi HD berdampak positif dalam menurunkan deforestasi dan 
penurunan kemiskinan. Kondisi ini memberikan angin segar bagi pe
ngelolaan hutan di Indonesia. Pengelolaan hutan secara komunal dengan 
organisasi modern diharapkan menjadi bentuk baru pengelolaan hutan oleh 
masyarakat. Selama ini pengelolaan hutan secara komunal hanya dilakukan 
oleh kelembagaan tradisional yang mengakar dalam kehidupan masyarakat 
di pedesaan sekitar hutan.

Sumber: PKPS KLKH, 2019

Gambar 8. Capaian izin Perhutanan Sosial tahun 2007-2019.
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Target Perhutanan Sosial sebesar 12,7 juta hektare sesungguhnya 
kurang realistis sehingga pemerintah merevisi target tersebut menjadi 
4,38 juta hektare. Pembentukan pokja percepatan Perhutanan Sosial 
dan pelayanan berbasis daring merupakan upaya yang dilakukan dalam 
rangka percepatan pemberian hak kelola Perhutanan Sosial. Rendahnya 
capaian pemerintah dalam memenuhi target Perhutanan Sosial disebabkan 
oleh beberapa faktor, di antaranya: proses perizinan yang rumit, kurang 
memadainya informasi yang diterima masyarakat untuk mendapatkan izin, 
kurang meratanya pendampingan, rendahnya dukungan pemda, lokasi 
yang dicadangkan masih berkonflik, dan tidak diperolehnya akses yang 
lebih mudah untuk pemanfaatan kayu (Safitri, 2012). Menurut Nugroho 
(2011), rendahnya realisasi diduga disebabkan oleh adanya hambatan 
regulasi, antara lain: 1) rumitnya perizinan; 2) tingginya biaya transaksi 
untuk pengurusan izin; 3) hak-hak yang diberikan tidak menjamin kepastian 
investasi; 4) pengelolaan hutan skala kecil yang dilakukan masyarakat 
diperlakukan mirip usaha besar; dan 5) kewajiban-kewajiban yang 
dibebankan kepada pemegang izin sebagian besar di luar kemampuan 
petani pada umumnya. 

Hambatan lainnya adalah masalah administrasi dan rendahnya 
kapasitas masyarakat. Pemilihan komoditas utama yang selama ini diatur 
oleh pemerintah belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan dan ke-
mampuan masyarakat sesuai modal sosial yang telah ada. Selain itu, ada 
pula hambatan berupa pembatasan jumlah atau volume hasil hutan yang 
dapat dimanfaatkan dan perizinan ganda untuk dapat memanfaatkan 
ragam hasil hutan (Suharyanto, Soedomo, Renaldi, & Yudianti, 2017). 
Masalah lain yang dihadapi adalah: 1) ketidakjelasan pemanfaatan kayu; 
2) sulitnya penerapan teknik silvikultur yang baik pada HTR karena 
tidak boleh menebang tanaman yang sudah ada; dan 3) belum jelasnya 
pembagian manfaat hutan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan 
mitra. Masyarakat mempertanyakan kesetaraan pengelolaan hutan 
antara masyarakat (pengelola Perhutanan Sosial) dan perusahaan hutan 
tanaman, misalnya dalam penggunaan alat berat dan pemanfaatan kayu 



55Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

alam. Ketatnya regulasi membuat masyarakat tidak melakukan silvikultur 
yang baik. Larangan penebangan tanaman pada saat pembukaan lahan 
menyulitkan pengelolaan. Pada akhirnya tanaman tersebut tetap ditebang, 
PSDH tidak dipungut, dan untuk melegalkan kayu maka dikeluarkan 
dokumen SKAU.

KLHK cukup responsif melihat permasalahan di lapangan. Beberapa 
langkah perbaikan dilakukan untuk mencapai target, antara lain: 1) pe
nyederhanaan perizinan; 2) kejelasan peraturan untuk pemanfaatan kayu; 
3) penyatuan perizinan untuk berbagai ragam pemanfaatan hasil hutan; 
dan 4) pelatihan jarak jauh atau e-learning untuk pendamping dan petani 
Perhutanan Sosial. Kinerja Direktorat Jenderal PSKL patut diacungi jempol. 
Dengan keterbatasan sumber daya, mereka berusaha memberikan yang 
terbaik agar program Perhutanan Sosial dapat berhasil.

Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam 
mewujudkan keberhasilan Perhutanan Sosial. Selama ini peran pemerintah 
daerah dirasakan masih rendah. Perhatian dan komitmen pemda terhadap 
program HKm, HD, dan HTR masih lemah, baik dari sisi kebijakannya 
maupun dukungan alokasi anggaran pembangunannya dalam APBD. 
Program Perhutanan Sosial harus dibumikan menjadi bagian dari program 
pembangunan daerah. KLHK perlu meningkatkan komunikasi dengan 
pemerintah daerah. Mengandalkan Peraturan Menteri tidaklah cukup, 
perlu ada strategi yang harus ditempuh untuk meningkatkan perhatian dan 
komitmen pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah pembagian 
alokasi anggaran (misalnya Dana Alokasi Khusus Kehutanan). Selain 
itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Desa, 
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Menurut Suharjito (2017), 
gerakan setingkat Menteri Koordinator mungkin belum cukup kuat untuk 
mempercepat implementasi program Perhutanan Sosial, diperlukan 
dorongan lebih kuat dalam bentuk Instruksi Presiden.

Meijaard et al. (2020) melakukan penelitian dampak Perhutanan Sosial 
di Indonesia dengan me-review naskah antara tahun 2000 sampai tahun 
2019. Sebanyak 67% melaporkan kinerja yang kurang untuk aspek sosial 
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dan kelembagaan, sedangkan 64% melaporkan dampak positif terhadap 
lingkungan, dan sebanyak 58% melaporkan dampak yang positif terhadap 
keuangan masyarakat. Untuk memastikan Perhutanan Sosial mencapai 
tujuannya, masih diperlukan pendampingan, investasi pendanaan, dan upaya 
untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak atas lahannya. Kebijakan 
yang berlaku sama untuk semua lokasi perlu diperbaiki, diperlukan strategi 
khusus yang disesuaikan dengan tipe penggunaan lahan, mata pencaharian 
setempat, dan karakteristik lokal lainnya.

Inti dari kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Per-
hutanan Sosial adalah usaha tani dalam kawasan hutan dengan tanaman 
kayu-kayuan atau campuran tanaman kayu-kayuan + tanaman perkebunan 
atau campuran tanaman kayu-kayuan + tanaman perkebunan + tanaman 
semusim. Teknik budidaya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar 
hutan, yang dibutuhkan masyarakat adalah penggunaan bibit unggul, 
saprodi pertanian (pupuk, obat, dan alat), pengolahan pascapanen, dan 
pemasarannya. Pendanaan dan pengembangan kegiatan Perhutanan Sosial 
belum banyak mendapat perhatian. Success story HKm Beringin Jaya di 
Lampung dengan agroforestry tanaman kopi dapat direplikasi di daerah 
lain. HKm Beringin Jaya memiliki beberapa prestasi seperti juara 1 tingkat 
nasional lomba wana lestari pada tahun 2016. Kelompok ini mendapatkan 
pinjaman lunak senilai 1,76 miliar rupiah dari BRI dan mendapatkan 
pinjaman dana bergulir BLU senilai 3,3 miliar rupiah. HKm Beringin Jaya 
juga telah melakukan kerja sama dengan lembaga ataupun perusahaan lain 
dalam bidang pemasaran hasil kopi.  

Gambar 9. Sepeda motor dengan roda berantai sebagai  
alat angkut kopi petani HKm Bringin Jaya
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Bank-bank pemerintah juga aktif mendukung program Perhutanan 
Sosial. BNI telah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang 
mendapatkan hak untuk menggarap lahan di sekitar hutan melalui program 
Perhutanan Sosial di Probolinggo, Jember, Lumajang, Madiun, Tulungagung, 
Malang, Blitar, Bojonegoro, dan Tuban. BNI menyalurkan KUR dilengkapi 
dengan Kartu Tani dan perlengkapan pendukung produksi pertanian 
dalam bentuk bantuan CSR. Penyaluran kredit juga didukung oleh adanya 
pembeli siaga (off taker) yang menjamin ter serapnya hasil budidaya 
petani penggarap lahan di hutan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana 
menyiapkan pra-kondisi agar kucuran kredit tersebut juga bisa dinikmati 
oleh masyarakat peserta Perhutanan Sosial di Kalimantan, Sulawesi, dan 
daerah-daerah terpencil lainnya. Upaya-upaya penyediaan modal kerja 
perlu terus didorong. Menurut Zakaria et al. (2018), kebijakan menyangkut 
permodalan oleh BLU maupun perbankan harus lebih ditingkatkan.

KPH adalah institusi di daerah yang paling bersentuhan langsung 
dengan pengelolaan hutan di tingkat tapak. KPH dapat secara detail meng
identifikasi keberadaan masyarakat di wilayahnya seperti keberadaan 
tokoh yang berpengaruh, sejarah penguasaan lahan, konflik yang ada, serta 
jenis usaha tani setempat. Atas pertimbangan tersebut maka KPH menjadi 
institusi tumpuan harapan yang dapat mengawal, mendampingi, dan 
mengevaluasi Perhutanan Sosial di lapangan. Keterbatasan kondisi KPH 
saat ini harus segera diatasi dengan memberikan dana pengelolaan hutan 
yang memadai, menambah jumlah dan kapasitas SDM, serta melengkapi 
sarana dan prasarana kerja. Mengandalkan lima UPT Balai Perhutanan 
Sosial dan Kemitraan Lingkungan di daerah sungguh tidak realistis. 
Selama ini KLHK menggunakan Pokja PS sebagai salah satu cara untuk 
mempercepat relialisasi Perhutanan Sosial. Pokja merupakan organisasi ad 
hoc yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, dinas terkait lainnya, UPT 
KLHK yang terkait dengan Perhutanan Sosial, KPH, NGO, perguruan tinggi, 
dan pemerhati Perhutanan Sosial. Legalitas organisasi ad hoc sangat lemah 
sehingga tidak dapat diberi mandat yang lebih mengikat. Pokja hanya men-
jadi media koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Perhutanan Sosial.
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Untuk mendukung program Perhutanan Sosial, pemerintah desa (nama 
lainnya: nagari, gampong, dan lainlain) dan BPD adalah dua lembaga yang 
dapat dilibatkan untuk membantu percepatan Perhutanan Sosial (Zakaria 
et al., 2018). Kedua lembaga tersebut diharapkan dapat menyajikan data 
sosial-ekonomi di wilayahnya karena menurut Santosa et al. (2015), 
baseline data sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi fokus pem-
berdayaan masih lemah.

Terkait dengan komoditi, Fakultas Kehutanan IPB (2013) me
nyampaikan beberapa pembaruan kebijakan Perhutanan Sosial. Selama 
ini praktik-praktik penanaman komoditas yang bernilai ekonomi tinggi 
di dalam kawasan hutan cenderung dianggap pemerintah dan sebagian 
rimbawan sebagai bentuk “perambahan” yang harus diberangus. Se-
harusnya pemerintah menyikapinya secara bijak dengan meregister 
dan mengarahkan pola-pola tersebut untuk dikelola secara lebih baik 
dan lestari dalam skema agroforestry. Sepanjang tidak membahayakan 
fungsi kawasan, penanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi yang 
dipilih oleh masyarakat justru harus dikembangkan. Fakta di lapangan 
me nyatakan bahwa dalam banyak kasus, keberadaan komoditas yang 
meng andalkan hasil non-kayu seperti getah karet atau kopi justru 
menyelamatkan lebih banyak tegakan hutan karena masyarakat tidak lagi 
menebang kayu sebagai sandaran hidup. Pada aras ini, jelas bahwa yang 
diperlukan dari seorang rimbawan bukan “melarang” tetapi “membantu” 
masyarakat menentukan jenis dan komposisi tanaman-tanaman dalam pola 
agroforestry secara tepat sesuai dengan fungsi hutan melalui kegiatan 
penelitian, pengembangan, dan pendampingan.

Suhartati & Wahyudi (2011) membuat plot agroforestry kelapa 
sawit dan gaharu. Lahan kebun kelapa sawit sangat potensial untuk pe-
ngembangan tanaman sela (intercropping). Pohon gaharu bersifat semi 
toleran (membutuhkan naungan pada fase pertumbuhan awal). Pohon 
kelapa sawit berjarak tanam 8 m x 9 m dan dapat berfungsi sebagai pohon 
pelindung apabila sudah berumur di atas lima tahun karena pelepah kelapa 
sawit mulai melebar ke samping. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 
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jarak tanam empat (4) meter dari pohon kelapa sawit menghasilkan 
pertumbuhan terbaik. Menurut Sianturi (2017), penerapan agroforestry 
pada perkebunan kelapa sawit memberikan keuntungan secara privat 
mau pun sosial, meskipun penerapan sistem agroforestry menimbulkan 
penurunan keuntungan yang signifikan dibanding monokultur. Se sung guh
nya, jika dihitung secara total (kelapa sawit dan gaharu) maka keuntungan 
yang dihasilkan lebih tinggi dibanding monokultur. Hal ini menunjukkan 
bahwa agroforestry kelapa sawit jika dilakukan bersama gaharu layak 
untuk dikembangkan. Di Jambi, agroforestry sawit sudah dikembangkan 
oleh perusahaan dan masyarakat dengan tanaman kelapa sawit + meranti 
merah (Shorea leprosula) + mahoni (Swietenia macrophylla) + rambutan + 
mangga (Mangifera indica) (Muryunika, 2015). 

Salah satu model agroforestry lain yang prospektif adalah 
agroforestry berbasis gaharu-lada karena dinilai sangat menguntungkan. 
Tingkat keuntungan agroforestry gaharu dengan NPV sebesar 
Rp355.082.441, B/C rasio sebesar 8,54, dan IRR sebesar 49,3 bahkan 
jauh melebihi tingkat keuntungan sistem monokultur kelapa sawit dan 
monokultur lada yang banyak berkembang di lapangan (Nurida, Mulyani, 
Widiastuti, & Fahmudin, 2018). Model lainnya adalah agroforestry berbasis 
kopi yang telah dipraktikkan oleh petani pada berbagai wilayah di 
Indonesia, di antaranya di Lampung Barat (pola HKm dan HD), Jawa Barat 
dan Jawa Tengah (pola PHBM) yang luasannya masih terbatas namun 
secara finansial layak dilakukan (Supriadi & Pranowo, 2015). Terkait dengan 
hal tersebut, Badan Litbang dan Inovasi harus siap dengan teknik-teknik 
agroforestry berbasis tanaman komersial (sawit, karet, kopi, coklat). KLHK 
harus mendukung agroforestry tanaman komersial menjadi green economy 
model.

KLHK mengizinkan usulan Perhutanan Sosial yang sudah ada tanaman 
sawitnya selama 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam (setengah 
daur) dengan ketentuan bahwa di antara tanaman sawit harus ditanam 
pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektare. Dalam 
perkembangannya masyarakat masih keberatan karena setengah daur 
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merupakan masa produktif tanaman sawit. Mereka meminta KLHK 
memperpanjang waktu dispensasi keberadaan sawit hingga satu daur 
atau sekitar 35 tahun. Jika peraturan tersebut akan direvisi maka harus 
ada ketegasan dari pemerintah, pada tahun keberapa masyarakat 
harus mulai menanam tanaman berkayu di sela-sela tanaman sawitnya. 
Diperlukan pohon berkayu yang tahan naungan agar dapat ditanam di 
selasela tanaman sawit. Jika opsi kebijakan tersebut dipilih, diperlukan 
monitoring dan evaluasi dari KLHK melalui Dinas Kehutanan dan KPH untuk 
memastikan revisi peraturan tersebut ditegakkan. Ketentuan yang sama 
seharusnya berlaku bagi perusahaan sawit yang ada dalam kawasan hutan. 
Selama ini, pemerintah cenderung memilih mekanisme pelepasan kawasan 
hutan bagi perusahaan yang menanam sawit dalam kawasan hutan. 
Sejarah penguasaan lahan, baik oleh masyarakat maupun perusahaan 
harus diidentifikasi dengan benar sehingga dapat diputuskan solusi yang 
bijaksana.



B A B  V I I

Evaluasi Keberhasilan Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui Program Perhutanan 
Sosial

Pemerintah menaruh harapan besar agar kemiskinan masyarakat di 
dalam dan sekitar hutan dapat dikurangi. Keseriusan pemerintah 

dapat dilihat dari luasnya program Perhutanan Sosial yang ditargetkan 
yaitu seluas 12,7 juta hektare. Program besar tersebut memerlukan 
evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang di-
laksanakan telah sesuai dengan pedoman. Hal tersebut relevan dengan 
definisi evaluasi sebagai suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai 
apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan 
perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Hasil evaluasi sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi dan 
cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan sekaligus 
dapat mengidentifikasi faktorfaktor kritis (critical factors) yang sangat 
menentukan keberhasilan kegiatan (pemberdayaan) yang dilakukan.

A. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli

Agar tidak salah arah maka sebelum membahas lebih lanjut tentang 
evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial, 
ada baiknya kita me-review beberapa teori dari beberapa ahli mengenai 
evaluasi pemberdayaan masyarakat. Evaluasi pemberdayaan didefinisikan 



Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan62

sebagai pendekatan evaluasi yang mengarah pada upaya meningkatkan 
kemungkinan pencapaian keberhasilan program pemberdayaan yang 
lebih baik. Evaluasi pemberdayaan memenuhi tiga (3) tujuan, yaitu: 
pengembangan, akuntabilitas, dan pengetahuan (Fiterman & Wardersman, 
2007). Evaluasi pemberdayaan penting dilakukan untuk mengetahui 
kemajuan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, melihat perubahan 
perilaku masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. 
Evaluasi pemberdayaan juga dapat diarahkan untuk mencari strategi yang 
tepat agar tujuan pemberdayaan tercapai.

Mengukur kemajuan pemberdayaan ibarat membidik target yang 
bergerak. Evaluasi pemberdayaan konvensional sering kali berasumsi 
bahwa perkembangannya linier dengan tonggak-tonggak yang jelas akan 
dicapai. Evaluasi pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi dua 
pendekatan yang berbeda. Pertama, evaluasi dilakukan dan dipimpin oleh 
orang dalam (peserta proyek) dan yang kedua adalah pengumpulan dan 
analisis data yang dilakukan oleh orang dalam dan orang luar. Pembagian 
ini penting, bagian pertama adalah proses yang dikelola sepenuhnya oleh 
dan untuk peserta proyek. Mereka dengan antusias menyediakan waktu 
untuk penilaian diri mereka sendiri karena proses ini sangat penting 
bagi mereka sebagai alat pembelajaran, perencanaan, dan langkah-
langkah kemajuan. Evaluasi bagian kedua dilakukan oleh staf proyek dan 
penyandang dana. Evaluasi dilakukan secara eksternal oleh staf proyek 
untuk memenuhi tuntutan manajemen dan biasanya berbasis hasil atau 
outcome. Hasil penilaian dikumpulkan dengan izin kelompok dan diproses 
untuk memberikan analisis terhadap desain program. Data dikategorikan 
dan diberi bobot untuk dibuat tren, distribusi, dan korelasi (Jupp et al., 
2010).

Pemberdayaan secara tradisional diukur menggunakan indikator 
sosial-ekonomi seperti pendidikan, pendapatan, dan keterlibatan sebagai 
tenaga kerja. Indikator-indikator ini telah digunakan secara luas dan tanpa 
pandang bulu dalam banyak konteks dan tujuan tetapi keakuratannya 
sebagai indikator pemberdayaan masih dipertanyakan (Pradhan, 2003).
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Menurut Fetterman (2005), ada beberapa prinsip yang dapat dipakai 
sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pemberdayaan masyarakat, 
yaitu: 1) untuk perbaikan (improvement), 2) kepemilikan bersama 
(community ownership), 3) inklusi (inclution), 4) partisipasi secara 
demokratis (democratic participation), 5) keadilan sosial (social justice), 6) 
pengetahuan lokal/masyarakat (community knowledge), 7) strategi berbasis 
bukti (evidence-based strategies), 8) pengembangan kapasitas (capacity 
building), 9) pembelajaran organisasi (organizational learning), dan (10) 
akuntabilitas (accountability).

Menurut Fetterman & Wandersman (2007), evaluasi pemberdayaan 
membantu mengubah energi potensial suatu komunitas menjadi energi 
kinetik. Masyarakat adalah sumber energi itu. Valuator pemberdayaan 
sedang mempelajari cara menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif 
secara lebih efektif. Ada tiga langkah yang biasanya digunakan evaluator 
pemberdayaan dalam membantu kelompok yaitu untuk: 1) Membangun 
misi atau tujuan mereka; 2) Menilai keadaan mereka saat ini, menggunakan 
skala peringkat 1 (rendah) hingga 10 (tinggi); dan 3) Merencanakan masa 
depan (menentukan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan dengan 
menggunakan bukti-bukti yang kredibel).

Evaluasi pemberdayaan adalah pendekatan evaluasi yang bertujuan 
untuk meningkatkan probabilitas pencapaian keberhasilan program 
dengan dua (2) cara, yaitu: 1) menyediakan alat bagi pemangku kepentingan 
(stakeholders) untuk menilai perencanaan, implementasi, dan evaluasi diri 
dari program mereka; dan 2) pengarusutamaan evaluasi sebagai bagian 
dari perencanaan dan pengelolaan program/organisasi (Wandersman et al., 
2005).

Terdapat beberapa pendekatan dan model evaluasi pemberdayaan. 
Ada evaluasi partisipatif dan evaluasi konvensional. Guijt (2000) dan 
RietbergenMcCracken & Narayan (1998) menjelaskan bahwa evaluasi 
pem berdayaan harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui rangkaian 
kegiatan partisipatif (participatory monitoring & evaluation/PM&E). Prinsip 
dalam PM&E adalah bahwa masyarakat lokal berperan sebagai partisipan 
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aktif, semua stakeholder ikut mengevaluasi sedangkan pihak luar hanya 
memfasilitasi, fokus pada pengembangan kapasitas stakeholder, dan 
proses yang ada ditujukan untuk membangun komitmen guna kemajuan 
dan tindakan korektif. Metodologi ini menyediakan instrumen untuk 
berkolaborasi secara partisipasipatif dengan masyarakat lokal dalam 
analisis untuk penyusunan perencanaan, pengembangan rencana aksi dan 
strategi.

Pendekatan evaluasi tradisional cenderung bersifat linier dan lebih 
berfungsi untuk menilai akuntabilitas manajemen dan keuangan sedangkan 
evaluasi partisipatif lebih bersifat open-ended dan iterative (berulang) 
dan lebih berfungsi untuk menjawab kebutuhan terhadap perubahan 
dalam kegiatan (RiebergenMcCracken & Narayan, 1998). Pendapat yang 
berbeda disampaikan oleh Cousins (2005), evaluasi tidak harus dilakukan 
oleh masyarakat itu sendiri tetapi bisa dilakukan oleh praktisi evaluasi dan 
peneliti.

UNDP (2008) memaparkan kerangka kerja evalusi kinerja pe-
ngem  bangan kapasitas dalam proses pemberdayaan masyarakat yang 
ter  diri dari masukan (points of entry), isu utama (core issues), dan 
kapasitas fungsional/teknis (technical/functional capacities). Masukan 
dibedakan berdasarkan tingkatannya yaitu pengembangan kapasitas 
dalam level sistem, kelembagaan, dan individu. Dimensi kedua yaitu isu 
utama terdiri dari penataan kelembagaan (institutional arrangement), 
kepemimpinan (leadership), pengetahuan (knowledge), dan akuntabilitas 
(accountability). Empat hal tersebut merupakan acuan tetapi dapat 
dikembangkan lebih lanjut dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan 
situasi yang dihadapi. Ketiga kapasitas fungsional dan teknis. Kapasitas 
fungsional adalah kapasitas manajerial yang dibutuhkan untuk menyusun, 
mengimplementasikan, dan me-review kebijakan, strategi, program, dan 
kegiatan. Kapasitas teknis merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan teknis-praktis seperti perubahan iklim, kesehatan, pemilihan 
langsung, dan sebagainya.

Fujikake (2008) mengevaluasi pemberdayaan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif yaitu mencoba memahami pencapaian pemberdayaan 
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dari pandangan masyarakat sebagai pelaksana program. Pendekatan ini 
mencoba memahami hubungan antara tanggapan masyarakat dengan 
tujuan pemberdayaan untuk kemudian dituangkan dalam gambar-gambar 
dan skema-skema konsep tertentu. Model evaluasi yang dikembangkan 
Fujikake telah dipraktikkan dalam mengevaluasi pemberdayaan perempuan 
di sebuah desa di Paraguay. Ada empat langkah dalam mengevaluasi pem-
berdayaan. Tahap pertama adalah melihat perubahan masyarakat dari 
tingkat kesadarannya. Hasil dari analisis mengenai perubahan tingkat ke-
sadaran dituangkan dalam grafik yang menggambarkan tingkat perubahan 
kesadaran yang diklasifikasikan menjadi tiga (3) yaitu: “sangat baik”, “telah 
berubah”, dan “tidak seperti sebelumnya”.

Tahap kedua dalam evaluasi pemberdayaan yang dikembangkan 
Fujikake adalah menilai tanggapan masyarakat dan praktik pemberdayaan 
yang didasarkan pada penilaian terhadap 12 indikator yang merupakan 
sub-project dari proses pemberdayaan. Ke12 indikator tersebut yaitu: 
tingkat partisipasi, pengemukaan opini, perubahan kesadaran, pengambilan 
tindakan, kepedulian dan kerja sama, kreativitas, menyusun tujuan baru, 
negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, keterampilan manajerial, dan 
pengambilan keputusan. Tahap ketiga adalah mengelompokkan dan meng-
hubungkan antar-indikator yang telah dianalisis pada model 2 pada tahap 
sebelumnya. Hasil analisis pada tahap ini adalah grafik keterkaitan antar
elemen dalam pemberdayaan yaitu ekonomi, sosial dan budaya, kesadaran 
dan mobilitas. Tahap keempat adalah mengukur tingkatan pencapaian 
pemberdayaan, apakah pengaruh dari proses pemberdayaan itu hanya pada 
tataran lokal, regional, atau nasional. Fujikake menggolongkan tingkatan 
pemberdayaan menjadi tiga yaitu micro level (desa), meso level (kota/
wilayah), dan macro level (nasional).

Jupp et al. (2010) melakukan evaluasi pemberdayaan dengan mem 
pertimbangkan dua hal yaitu kategori pemberdayaan (category of 
empowerment) dan level capaian pemberdayaan (level of achievement). 
Kategori pemberdayaan dibedakan menjadi empat kategori yaitu: 1) 
politik, 2) sosial, 3) ekonomi dan sumberdaya alam, serta 4) kapasitas. 
Level capaian pemberdayaan dibedakan menjadi tiga yaitu: penyadaran 
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(awareness), kepercayaan diri dan kemampuan (confidence and capability), 
dan efektivitas dan kemandirian (effectiveness and self sustain). 

Kapan evaluasi pemberdayaan sebaiknya dilakukan? Menurut Zaki 
(2010), pemberdayaan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan 
sehingga evaluasi pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan secara 
bertahap, dimulai dari sebelum program dilaksanakan, awal pelaksanaan 
program, dan evaluasi periodik setelah pelaksanaan program.

Dari beberapa rujukan di atas disebutkan bahwa evaluasi pem-
berdayaan berusaha untuk mengukur proses kemajuan pemberdayaan, 
masing-masing ahli mempunyai pendekatan yang berbeda dan meng-
gunakan beberapa indikator terpilih. Evaluasi yang mereka susun juga 
menilai hasil dari pemberdayaan yaitu kemandirian serta sejauh mana 
pemberdayaan tersebut memberi dampak. Hal penting yang perlu dicatat 
adalah bagaimana hasil evaluasi tersebut mampu memberikan umpan balik 
bagi kemajuan program pemberdayaaan.

Pendekatan mana yang sesuai digunakan untuk program Perhutanan 
Sosial? Menurut pendapat penulis, pendekatan yang dapat digunakan 
untuk mengevaluasi program Perhutanan Sosial adalah pendekatan 
partisipatif. Masyarakat yang melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang 
ada di kelompoknya. Pendamping memfasilitasi evaluasi yang dilakukan 
masyarakat. Pendekatan ini penting agar masyarakat menilai kemajuan-
kemajuan apa yang sudah diperoleh, hambatan apa yang dihadapi, dan 
bagaimana mereka menyusun strategi ke depan. Poin-poin dan indikator 
yang akan dievaluasi disampaikan oleh pendamping/fasilitator. Masyarakat 
diajak berdiskusi dalam penetapan indikator-indikator yang akan diukur. 
Masyarakat dibimbing agar bisa secara fair dan terbuka menilai dirinya 
sendiri berdasarkan verifier yang disusun oleh pemerintah.

B. Indikator dan Kunci Keberhasilan Pemberdayaan 
Masyarakat 

Sebelum menggali indikator untuk mengevaluasi pemberdayaan 
masyarakat pada program Perhutanan Sosial, penulis me-review 
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pengertian dan indikator dari masyarakat yang berdaya. Slamet (2003) 
menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat ber-
daya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, 
berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, 
tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil 
risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, dan mampu bertindak 
sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat 
yang memiliki sifat seperti itu harus dilakukan secara berkesinambungan 
dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.

Sumardjo (1999) menyebutkan ciriciri warga masyarakat berdaya 
yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (meng
antisipasi kondisi perubahan ke depan).

2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri.
3. Memiliki kekuatan untuk berunding.
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerja 

sama yang saling menguntungkan.
5. Bertanggung jawab atas tindakannya.

Schuler, Hashemi, & Riley dalam Suharto (2005) mengembangkan 
beberapa indikator pemberdayaan yang disebut sebagai empowerment 
index atau indeks pemberdayaan, yaitu:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah 
atau wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, fasilitas medis, rumah 
ibadah, rumah tetangga, dan sebagainya.

2. Kemampuan membeli komoditas “kecil”: kemampuan individu untuk 
membeli barangbarang kebutuhan keluarga seharihari (beras, minyak 
tanah, minyak goreng, bumbu) dan kebutuhan dirinya (minyak rambut, 
sabun mandi, rokok, bedak, sampo, dan lain-lain).

3. Kemampuan membeli komoditas “besar”: kemampuan individu untuk 
membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti baju, televisi, 
alat komunikasi, mebel.
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4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, mampu 
membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri me
ngenai keputusan-keputusan keluarga.

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, responden ditanya mengenai 
apakah dalam satu tahun terakhir ada yang melarang bekerja di luar 
rumah.

6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang 
pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD se
tempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah 
dan hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protesprotes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, 

tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin 
tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau ter-
pisah dari pasangannya.

Menurut Sumodiningrat (1999), indikator keberhasilan yang dipakai 
untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan 

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan 

kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin 
kuat nya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi 
kelompok, serta makin luasnya interaksi sosial dengan kelompok lain.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana merumuskan 
indikator keberhasilan masyarakat dalam program Perhutanan Sosial? 
Pemberdayaan masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan berbeda 
dengan pemberdayaan di pedesaan/perkotaan karena menyangkut ruang 
lingkup yang lebih luas yaitu pemberdayaan sosial, ekonomi, politik, dan 
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lingkungan. Perlu dirumuskan indikator-indikator yang mendukung empat 
lingkup pemberdayaan tersebut.

Menurut Effendi et al. (2007), keberhasilan pemberdayaan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan bukan hanya 
diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi melainkan juga dari solidaritas 
sosial warganya yang tinggi sehingga mampu mengembangkan kerja 
sama spontan untuk kepentingan bersama (sosialbudaya). Masyarakat 
desa hutan yang sejahtera adalah masyarakat yang mandiri dan mampu 
meningkatkan kesejahteraannya, memelihara ketertiban sosial, dan 
kelestarian lingkungannya. Ciri yang terlihat dari masyarakat mandiri 
dan fungsional adalah adanya kapasitas untuk mengembangkan dan 
menerapkan pengaturan-pengaturan yang arif dalam pengelolaan hutan 
(Andri, 2002 dalam Effendi et al., 2007).

  

Gambar 10. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan  
memanfaatkan potensi lokal (anyaman rotan dan madu hutan)

Menurut Direktorat PJLWA (2009), kriteria keberhasilan pelaksanaan 
MDK adalah:
1. Terbentuknya lembaga masyarakat sebagai wadah penyusunan pe-

rencanaan desa partisipatif.
2. Berjalannya peran pendampingan.
3. Terjadi interaksi positif antar-masyarakat dengan kawasan konservasi.
4. Meningkatnya kesejahteraan serta pendapatan masyarakat desa 

sekitar dan di dalam kawasan konservasi.
5. Berkurangnya gangguan terhadap kawasan konservasi.



Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan70

6. Meningkatnya peran dan fungsi kawasan konservasi.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi sumber 

daya alam.
8. Tertatanya dengan rapi aktivitas masyarakat.
9. Meningkatnya kesehatan masyarakat dengan lingkungan pedesaan 

yang asri.
10. Terjadinya kerja sama antara kelompok dari satu desa dengan desa 

yang lain.
11. Desa yang telah menjadi objek wisata alam.

 Menurut Zaki (2010), pemberdayaan masyarakat pada tiaptiap 
komunitas adalah bersifat unik atau berbeda antarsatu komunitas de-
ngan yang lainnya, untuk itu indikator pemberdayaan masyarakat yang 
digunakan juga harus menyesuaikan dengan karakteristik komunitas itu 
dan karakteristik program yang dijalankan. Pemberdayaan merupakan 
proses bertahap yang tidak bisa instan dan membutuhkan sumber 
daya yang besar. Keterbatasan pendanaan dan SDM merupakan faktor 
penghambat kemajuan Perhutanan Sosial. 

Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan 
pemberdayaan menurut Sumaryadi (2005), yaitu:

1. Kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan ber
gantung pada situasi yang dihadapi.

2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang dan adanya 
persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa 
pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.

3. Ketergantungan adalah budaya di mana masyarakat sudah terbiasa 
berada dalam hierarki, birokrasi, dan kontrol manajemen yang tegas 
sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam 
rutinitas.

4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau 
melepaskan kekuasaannya karena inti dari pemberdayaan adalah 
pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat.
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5. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pem ber-
dayaan yang membutuhkan waktu relatif lama di mana pada sisi yang 
lain, kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.

6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk me-
ngembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang 
anggota komunitasnya.

7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (resource) yang 

besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.
Menurut Narayan (2002), ada empat elemen kunci pemberdayaan 

yaitu:
a. Akses ke informasi, informasi adalah power. Informasi mengalir pada 

dua arah, dari pemerintah ke masyarakat dan dari masyarakat ke 
pemerintah untuk menjamin prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. 
Teknologi informasi dan komunikasi sering me mainkan peran penting 
dalam memperluas akses ke informasi.

b. Inklusi/partisipasi. Untuk mempertahankan inklusi dan partisipasi, 
biasanya perlu ada penyesuaian aturan dan proses guna men ciptakan 
ruang bagi masyarakat untuk bersuara, keterlibatan dalam penentuan 
prioritas lokal dan nasional, penyusunan anggaran, mengakses layanan 
dasar dan keuangan.

c. Akuntabilitas. Ada tiga tipe mekanisme akuntabilitas, yaitu: akun
tabilitas politik melalui keterwakilan partai politik, akun tabilitas 
administratif lembaga pemerintah, dan akuntabilitas sosial.

d. Kapasitas organisasi lokal. Hal ini mengacu pada kemampuan 
orang untuk bekerja bersama, mengatur diri mereka sendiri, dan 
memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah ke penting-
an bersama. Kelompok yang terorganisir cenderung memiliki suara 
yang didengar supaya tuntutan mereka terpenuhi. Ketika kelompok
kelompok tersebut bergabung di tingkat yang lebih tinggi, mereka 
dapat memperoleh suara dan perwakilan dalam dialog dan penentuan 
keputusan kebijakan yang me me ngaruhi kesejahteraannya.
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Sejumlah kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor yang 
membatasi kesuksesan program Perhutanan Sosial adalah rendahnya 
akses terhadap hutan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat 
(Maryudi & Krott, 2012). Artinya, akses berperan penting dalam mendorong 
berhasilnya progam Perhutanan Sosial. Akses direpresentasikan dengan 
derajat desentralisasi pengelolaan hutan, sampai seberapa jauh pemerintah 
memberikan kepercayaan kepada masyarakat sekitar hutan.

Ada enam kunci yang harus terpenuhi agar Perhutanan Sosial 
dapat efektif mencapai tujuannya, yaitu: 1) kepastian tenurial (secure 
tenure), 2) kerangka kerja peraturan yang memungkinkan (enabling 
regulatory framework), 3) tata kelola yang kuat (strong governance), 
4) teknologi yang layak (viable technology), 5) pengetahuan pasar yang 
memadai (adequate market knowledge), dan 6) dukungan birokrasi 
(supportive bureaucracy). Selama 40 tahun terakhir beberapa negara 
telah memberikan prioritas bagi Perhutanan Sosial dalam agenda pem-
bangunannya. Sebagian besar kondisi yang disebutkan di atas sudah 
terpenuhi tetapi masih dibutuhkan waktu yang lama bagi masyarakat 
untuk membangun rasa memiliki dan mencapai kecukupan modal, baik 
modal sosial, modal sumber daya alam, dan modal SDM. Masyarakat perlu 
beradaptasi dan melalui proses belajar untuk meningkatkan tata kelola 
mereka mencapai hasil yang diinginkan (Gilmour, 2016).

Faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas Perhutanan 
Sosial? Bong et al. (2019) memandang bahwa keberhasilan Perhutanan 
Sosial sebagai hasil dari “keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan 
efisiensi ekonomi di mana tujuan untuk penggunaan jangka panjang dari 
sumber daya didefinisikan dengan baik sehingga harapan pengguna dan 
masyarakat luas tetap konsisten. Ukuran keberhasilan yang digunakan 
adalah: 1) Keberlanjutan ekologis: peningkatan kondisi hutan dan mengatasi 
degradasi lingkungan; 2) Kesetaraan: meningkatkan pembagian hak yang 
adil dan tanggung jawab, peningkatan distribusi manfaat yang merata di 
antara anggota masyarakat, dan peningkatan investasi dalam produktivitas 
hutan di masa depan; dan 3) Efisiensi: kebutuhan lokal terpenuhi, me
ningkatkan standar hidup, dan mengurangi kemiskinan, mengurangi 
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konflik antara masyarakat dan pihak berwenang, mengendalikan korupsi, 
menyelesaikan salah urus, mengurangi penyalahgunaan hutan secara 
individu.

Berdasarkan uraian tersebut ada sembilan (9) faktor utama yang telah 
diidentifikasi, yaitu:

1. Rezim hak properti yang terdefinisi dengan baik.
2. Pengaturan kelembagaan yang efektif.
3. Insentif dan minat masyarakat.
4. Dukungan keuangan dan SDM.
5. Fitur fisik hutan komunitas.
6. Fitur komunitas.
7. Tingkat partisipasi.
8. Tingkat desentralisasi.
9. Teknologi dan pengaruh pasar.

Menurut Moelijono, Thuy, Bong, Wong, & Brockhaus (2017), efektivitas 
Perhutanan Sosial tergantung pada motivasi dan tujuan desentralisasi 
pengelolaan hutan kepada masyarakat. Motivasi tercermin dari beberapa 
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong Perhutanan Sosial. 
Diperlukan reformasi struktural untuk memberikan hak dan tanggung jawab 
yang jelas yang memungkinkan masyarakat setempat dapat memanfaatkan 
power yang diberikan oleh pemerintah. Pemahaman dan keterampilan yang 
cukup akan menjadi kondisi pemungkin bagi masyarakat untuk mengelola 
sumber daya hutannya dengan baik. Keterkaitan antara masyarakat dan 
hutan tidak statis tetapi membutuhkan praktik tata kelola yang adaptif dan 
dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan pembangunan, dinamika 
pasar, kebijakan dan lingkungan.

Pendapat para ahli yang menyampaikan kunci-kunci keberhasilan 
Perhutanan Sosial perlu dicatat untuk diidentifikasi kuncikunci mana saja 
yang sudah dipenuhi dan mana yang membutuhkan perbaikan. Pertama, 
property right program Perhutanan Sosial sudah cukup jelas, masyarakat 
diberi hak kelola pada wilayah izin Perhutanan Sosial sampai jangka waktu 
tiga puluh lima (35) tahun dan dievaluasi setiap lima tahun serta tidak dapat 
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diwariskan. Hak kelola yang diberikan cukup efektif melindungi masyarakat 
dari klaim sepihak dari perusahaan perkebunan/pertambangan/kehutanan.

Kedua, kelembagaan Perhutanan Sosial diwadahi dalam bentuk 
koperasi desa, BUMDes, dan kelompok tani. Kelembagaan masih perlu di
perkuat dengan mengintensifkan pendampingan sehingga benar-benar 
menjadi sarana untuk mewujudkan keinginan, harapan, dan cita-cita 
masyarakat dalam pengelolaan usaha taninya. Pepatah lama, “bersatu 
kita teguh, bercerai kita runtuh” harus direfleksikan dalam kehidupan 
masyarakat. Kelembagaan bukan sematamata bergerak pada kegiatan 
teknis pengelolaan hutan tetapi juga sampai ke pemasarannya. Beberapa 
kelembagaan Perhutanan Sosial sudah berjalan dan berfungsi dengan 
baik tetapi banyak juga yang kurang efektif. Dibutuhkan pelopor (pioneer) 
yaitu sosok masyarakat yang berpikiran maju, gigih berusaha, dan berani 
mengambil keputusan berbeda untuk mengubah kondisi. Seorang pelopor 
akan merintis jalan, memimpin, dan menggerakkan kelembagaan untuk 
menuju kemajuan. Atas kesadaran bersama, sebanyak 51 kelompok tani 
hutan yang berasal dari 17 provinsi bergabung membentuk APPSI untuk 
menguatkan pengelolaan Perhutanan Sosial di Indonesia.

Ketiga, pemerintah perlu memberikan insentif kepada masyarakat 
agar program Perhutanan Sosial menarik minat masyarakat. Selama ini 
pemerintah mengklaim sudah memberikan insentif kepada pemegang izin 
Perhutanan Sosial dalam bentuk bimbingan teknis. Selain insentif dalam 
bentuk bimbingan teknis kepada para pemegang izin Perhutanan Sosial, 
pemerintah perlu memberikan kemudahan sebagai bentuk insentif untuk 
mendirikan izin industri pengolahan di sekitar areal Perhutanan Sosial. 
Kemudahan tersebut bertujuan untuk mendorong tumbuhnya industri 
berbasis produkproduk dari Perhutanan Sosial. KUPS perlu mendapatkan 
insentif dalam bentuk keringanan PNBP.

Keempat, dukungan keuangan untuk program Perhutanan Sosial 
selama ini masih terbatas untuk program Perhutanan Sosial di Pulau 
Jawa atau yang dikenal dengan nama IPHPS. Pada Januari 2019, BNI 
menyalurkan KUR sebesar Rp18,8 miliar kepada 3.170 penerima SK 
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Perhutanan Sosial. BRI sudah mengucurkan kredit kepada beberapa 
kelompok tani HKm di Lampung. Kunci yang membuat lembaga perbankan 
mau memberikan kredit kepada petani hutan adalah adanya jaminan bahwa 
produk usaha tani mereka dapat untuk membayar cicilan kredit. Selain 
dukungan lembaga keuangan, peningkatan kapasitas SDM juga harus terus 
ditingkatkan melalui pelatihan.

Kelima, fitur fisik Perhutanan Sosial merupakan salah satu faktor yang 
cukup penting. Sudah dipahami bahwa areal izin Perhutanan Sosial adalah 
wilayah yang kurang subur, jauh dari akses pasar maupun modal. Dengan 
keterbatasan kapasitas SDM, butuh perjuangan berat untuk mengalahkan 
kondisi ini. Pada lokasi-lokasi yang secara teknis tidak berat, kemajuan 
program Perhutanan Sosial relatif lebih cepat dibandingkan wilayah 
remote yang terisolir dan tingkat kesuburannya rendah.

Gambar 11. Fitur kondisi hutan menentukan keberhasilan Perhutanan Sosial

Keenam, fitur komunitas adalah poin utama kemajuan suatu 
program, tidak terkecuali program Perhutanan Sosial. Fitur komunitas 
dapat mencakup etos kerja, kebiasaan, tingkat pendidikan, semangat 
kebersamaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya masyarakat sekitar hutan 
mempunyai modal sosial yang dapat digerakkan untuk untuk kemajuan 
usaha taninya.

Ketujuh, program Perhutanan Sosial tidak akan berhasil jika tidak 
ada partisipasi dari pihakpihak terkait, seperti: pemerintah daerah, 
Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan LSM/
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mitra. Mereka harus dilibatkan dan berpartisipasi untuk mendukung ke-
majuan Perhutanan Sosial.

Kedelapan, tingkat desentralisasi mencerminkan derajat pelimpahan 
kewenangan pengelolaan hutan yang diberikan oleh pemerintah kepada 
masyarakat pemegang izin Perhutanan Sosial. Masyarakat diberikan hak 
kelola hutan, artinya masyarakat punya kewenangan mengelola hutan 
berdasarkan rambu-rambu aturan yang berlaku. 

Kesembilan, teknologi dan pengaruh pasar adalah dua aspek yang 
membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Teknologi agroforestry 
yang menjamin keberlanjutan pendapatan harian masyarakat merupakan 
teknik yang sangat diminati. Pemilihan jenis-jenis tanaman juga harus 
memperhatikan potensi pasar yang tersedia. Teknik pengolahan hasil 
pascapanen harus dikuasai oleh masyarakat untuk meningkatkan harga jual 
produk usaha taninya.

C. Bagaimana Melakukan Evaluasi Pemberdayaan 
Masyarakat pada Program Perhutanan Sosial 

Setelah sekian lama program Perhutanan Sosial berjalan, apakah 
KLHK sudah melakukan evaluasi? Apakah hasil evaluasi tersebut dijadikan 
strategi untuk perbaikan (bukan percepatan) program Perhutanan Sosial?

Beberapa tulisan sudah menyoroti aspek evaluasi pemberdayaan 
masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Sudarsono (2016) meyusun 
instrumen monitoring keberhasilan PHBM. Monitoring yang disusun 
bertujuan untuk: 1) Mengetahui kegiatan dan proses yang dilaksanakan 
secara berkala oleh pengelola PHBM; 2) Mengidentifikasi capaian kegiatan 
dan hasil (output) secara berkala; 3) Menemukan faktor pendukung 
dan penghambat dari waktu ke waktu dalam pelaksanaan PHBM; 4) 
Menentukan cara mengatasi hambatan/kendala kemajuan PHBM dari 
waktu ke waktu. Ada tujuh kriteria yang digunakan yaitu: perencanaan, 
tata kelola kawasan, tata kelola usaha, perlindungan hutan, pemberdayaan 
masyarakan (peran pemerintah dalam pemberdayaan hutan), kelembagaan, 
dan kewajiban lainnya. Hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar 
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pencabutan izin sementara atau permanen. Untuk itu, monitoring dan 
evaluasi harus dilakukan dengan prosedur, kriteria, dan tolok ukur yang 
jelas dan terukur. Rahayu, Khusussiyah, Galudra, & Sofiyudin (2016) menulis 
tentang pemantauan dan evaluasi pengelolaan HD berbasis masyarakat. 
Berbeda dengan penulis sebelumnya, draft prinsip, kriteria, dan indikator 
yang telah disusun oleh fasilitator disesuaikan dengan prinsip, kriteria, dan 
indikator hasil diskusi kelompok yang telah disesuaikan dengan konteks 
lokal. Kriteria dan indikator yang ditetapkan disusun oleh fasilitator dan 
masyarakat.

WRI Indonesia menetapkan 15 indikator evaluasi program Perhutanan 
Sosial yang mencakup aspek lingkungan, sosio-ekonomi, dan kelembagaan. 
Indikator tersebut berdasarkan perbandingan tiga kerangka pengawasan 
dan evaluasi yang dikembangkan oleh KLHK, ICRAF, dan Yayasan Samanta 
(Fauzi, Chandra, Khatimah, & Wicaksono, 2019).

Maryudi et al. (2012) mengusulkan tiga elemen kunci untuk meng
evaluasi Perhutanan Sosial, yaitu: 1) berkurangnya kemiskinan masyarakat 
yang hidupnya tergantung pada hutan, 2) memberdayakan mereka, dan 3) 
meningkatkan kondisi hutan. Rincian tiga elemen tersebut disajikan pada 
Tabel 3.

Tabel 3. Tiga elemen kunci evaluasi Perhutanan Sosial

No. Fokus evaluasi Elemen kunci

1. Berkurangnya kemiskinan 
masyarakat pengguna 
hutan

- Hasil hutan (forest product)
- Aliran uang tunai (cash money)
- Pelayanan masyarakat (community services)

2. Pemberdayaan masyarakat 
pengguna hutan 

- Akses pada informasi hutan
- Akses pada pengambilan keputusan
- Akses pada lahan dan sumber daya hutan

3. Meningkatnya kondisi 
hutan

- Pertumbuhan hutan
- Biodiversitas
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KLHK telah mengeluarkan Perdirjen PSKL No. P.2/2017 tentang 
Pedoman Pembinaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perhutanan Sosial. 
Peraturan ini lebih banyak mengevaluasi hak dan kewajiban pemegang izin 
Perhutanan Sosial. Apakah pemegang izin sudah mendapatkan haknya dan 
apakah pemegang izin sudah melakukan kewajibannya. Disebutkan dalam 
peraturan tersebut bahwa penyelenggara pembinaan dan pengendalian 
adalah Dirjen PSKL, dibantu oleh Pokja PS. Pelaksanaannya difasilitasi 
oleh Kepala Dinas yang membidangi LHK dan/atau Kepala UPT. Evaluasi 
diadakan setiap enam bulan. Materi yang dibina dan dikendalikan adalah 
pemenuhan hak dan kewajiban pengelola Perhutanan Sosial.

Peraturan tersebut tidak melihat proses pemberdayaan. Pemahaman 
masyarakat akan aturan Perhutanan Sosial, batas Kawasan, dan fungsi 
hutan luput dari evaluasi. Penyadaran dan pemahaman akan pengelolaan 
hutan lestari adalah langkah awal yang harus diperhatikan dalam proses 
pemberdayaan. Pengelola Perhutanan Sosial diberikan kepercayaan 
dalam proses pengenalan nilai-nilai kehutanan sehingga mereka dapat 
me nentukan pilihan tentang jenis usaha pengelolaan hutan apa yang 
tepat tetapi tidak bertentangan dengan aturan atau yang disebut sebagai 
dorongan mandiri (Kubo & Supriyanto, 2010). Hal ini penting karena 
sebagian peserta program Perhutanan Sosial (terutama skema HKm dan 
Kemitraan) bertujuan untuk penyelesaian konflik atas keterlanjuran yang 
terjadi yaitu petani merambah kawasan hutan. Mereka perlu dipastikan 
memahami pengetahuan pengelolaan hutan secara lestari.

Kehadiran pendamping dan kegiatan yang dilakukan pendamping juga 
harus dievaluasi. Begitu pula tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, 
perlu untuk diidentifikasi. Evaluasi ini juga sangat eksklusif, hanya melihat 
kinerja masyarakat. Seharusnya juga ditujukan kepada KLHK, Kementerian 
Desa, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Dalam 
Negeri (pemerintah daerah dan desa).

Pada banyak hal, keterbatasan dana dan SDM membuat input 
yang diberikan KLHK untuk program pemberdayaan belum optimal, 
seperti: kurangnya pendampingan, terbatasnya peningkatan kapasitas, 
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terbatasnya akses permodalan, dan sebagainya. Evaluasi Perhutanan Sosial 
seharusnya dirancang untuk memberikan umpan-balik bagi perbaikan 
proses pemberdayaan. Jika proses pemberdayaan sudah benar, hasil yang 
diharapkan akan mendekati tujuan.

Tabel 4. Hak dan kewajiban pengelola Perhutanan Sosial

No.
Skema  

Perhutanan 
Sosial

Hak Kewajiban

1. IUPHKm, 
IUPHHKHTR, 
dan HPHD

a. Mendapakan perlindungan 
dari gangguan perusakan 
dan pencemaran atau 
pengambilalihan secara 
sepihak oleh pihak lain

b. Pengelolaan dan pe-
manfaat  an HPHD, IUPHKm, 
atau IUPHHKHTR sesuai 
kearifan lokal (dengan 
sistem usaha tani terpadu)

c. Mendapat manfaat dari 
sumber daya genetik

d. Mendapat fasilitasi pe-
ngem  bangan ekonomi 
produktif berbasis ke-
hutanan 

e. Mendapat pendampingan 
pengelolaan hutan serta 
penyelesaian konflik

f. Mendapat pendampingan 
kemitraan dalam pengem-
bangan usaha

g. Mendapat pendampingan 
dalam penyusunan rencana 
pengelolaan hutan, rencana 
kerja usaha maupun 
rencana tahunan

a. Menjaga areal dari perusak-
an dan pencemaran 
lingkung an

b. Memberi tanda batas areal 
kerja

c. Menyususn rencana 
pengelolaan, rencana 
kerja usaha, rencana kerja 
tahunan, dan melaporkan 
kepada pemberi hak

d. Melakukan penanaman dan 
pemeliharaan hutan di areal 
kerja

e. Melaksanakan tata usaha 
hasil hutan

f. Membayar provisi sumber 
daya hutan

g. Mempertahankan fungsi 
hutan

h. Melaksanakan perlindungan 
hutan
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No.
Skema  

Perhutanan 
Sosial

Hak Kewajiban

2. Kemitraan 
Kehutanan

a. Mengetahui dan mem-
peroleh pembagian ke-
untungan yang adil dan 
proporsional dari kegiatan 
Kemitraan Kehutanan 
sesuai dengan naskah 
kesepakatan kerja sama

b. Mendapat bimbingan teknik 
dari pemegang izin (mitra)

a. Menaati naskah 
kesepakatan kerja sama

b. Menjaga dan melindungi 
areal kemitraan bersama 
mitranya

c. Membayar PNBP

3. Hutan Hak/
Hutan Adat

a. Mendapat insentif
b. Mendapat perlindungan dari 

gangguan kerusakan dan 
pencemaran lingkungan

c. Memanfaatkan hutan sesuai 
kearifan lokal

d. Pemanfaatan sumber daya 
genetik dengan penge tahu-
an tradisional

e. Perlindungan dan pember-
dayaan kearifan lokal dalam 
pengelolaan hutan

f. Memanfaatkan hasil hutan 
kayu, HHBK dan jasa 
lingkungan sesuai dengan 
fungsi kawasan hutan

c. Memperoleh pendampingan 
dalam memperoleh 
sertifikat legalitas kayu 

a. Mempertahankan fungsi 
hutan hak

b. Menjalankan prinsip-
prinsip pengelolaan hutan 
lestari

c. Memulihkan dan 
meningkatkan fungsi hutan

d. Melakukan pengamanan 
dan perlindungan hutan

Sumber: Perdirjen PSKL No. P.2/2017.
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KLHK dan LSM telah mengembangkan 15 kerangka evaluasi program 
Perhutanan Sosial namun kerangka tersebut dinilai belum cukup memadai 
untuk melihat dan mengukur dampak pencapaian tujuan dari program 
Perhutanan Sosial secara komprehensif dan efisien. Kementerian Lingkung
an Hidup dan Kehutanan kemudian menyusun tiga kriteria dan enam 
indikator input-output keberhasilan Perhutanan Sosial. Kriteria institusional 
set-up (sosial) terdiri dari indikator input (kelompok tani/lembaga desa) 
dan indikator output (Koperasi/BUMDes). Kriteria forest management 
(ekologis) terdiri dari indikator input (rencana jangka panjang) dan 
indikator output (meningkatnya tutupan lahan hutan). Kriteria business 
development (ekonomi) terdiri dari indikator input (rencana bisnis dan 
desa sentra produksi) dan indikator output (peningkatan pendapatan dan 
penurunan kemiskinan) (Supriyanto, 2019).

Tabel 5. Kriterian indikator keberhasilan Perhutanan Sosial

Kriteria
Indikator

Input Output

Institutional set-up 
(sosial)

Kelompok tani/lembaga 
desa

Koperasi/BUMDes

Forest Management 
(ekologis)

Rencana jangka panjang Meningkatan tutupan 
lahan hutan (carbon stock 
meningkat)

Business development 
(ekonomi)

- Rencana bisnis
- Desa sentra produksi

- Peningkatan pendapatan
- Penurunan kemiskinan

Sumber: Supriyanto, 2019.

Hasil evaluasi pada 6.078 lokasi hutan sosial menghasilkan kategori 
blue (tahap awal) sebesar 68%, silver (on-farm) sebesar 28,51%, gold 
(on-farm/off-farm) sebesar 2,75%, dan platinum (mandiri) sebesar 0,63% 
(Supriyanto, 2019). Kriteria dan kategori keberhasilan tata kelola usaha 
Perhutanan Sosial disajikan dalam Tabel 6.
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Tabel 6. Kriteria keberhasilan tata kelola usaha Perhutanan Sosial

No. Kriteria
Kategori

Blue Silver Gold Platinum

1 Sudah ditetapkan sebagai KUPS     

2 Potensi usaha sudah teridentifikasi     

3 RPHD/RKU/RPH/RKT     

4 Unit usaha     

5 Sudah melakukan pengolahan hasil/sarana 
wisata

    

6 Sudah memiliki akses modal (mandiri/ 
bantuan/ pinjaman)

    

7 Sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal)     
8 Sudah mempunyai pasar/wisatawan 

(regional)
    

Sumber: Supriyanto, 2019.

Secara umum, ada dua jenis evaluasi yaitu:
1. Evaluasi proses. Evaluasi proses dilakukan pada saat program atau 

kegiatan tengah berlangsung atau sedang berjalan. Tujuannya adalah 
untuk memperbaiki pelaksanaan suatu program. Jenis evaluasi ini 
relatif lebih mudah dilakukan karena didasarkan pada laporan-
laporan monitoring dan penelaahan atas dokumen-dokumen program, 
wawancara, serta kunjungan lapangan.

2. Evaluasi dampak. Evaluasi dampak dilakukan pada saat program atau 
kegiatan sudah berjalan lama atau sudah berakhir.Tujuannya adalah 
untuk mengetahui manfaat suatu program atau kegiatan. Evaluasi 
dampak digunakan untuk mengungkapkan siapa yang memperoleh 
manfaat dan seberapa besar manfaatnya.

KLHK kemudian merevisi Perdirjen PSKL No. P.2/2017 dengan 
mengeluarkan Perdirjen PSKL No P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019 tentang 
Pedoman Evaluasi Perhutanan Sosial. Peraturan tersebut menyebutkan 
evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun. Dalam 
melakukan evaluasi, ada dua hal yang diukur yaitu:
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1. Capaian RKU untuk HKm/HPHD/HTR atau Capaian Rencana Jangka 
Panjang untuk KK.

2. Dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Melihat dua tolok ukur evaluasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
evaluasi yang dilakukan lebih ke arah penilaian dokumen perencanaan dan 
dampak Perhutanan Sosial. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah (pemberi 
izin) maupun pihak yang melakukan kerja sama. Uraian selengkapnya dapat 
dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Tata waktu, objek, pelaksana evaluasi Perhutanan Sosial

Pertanyaan Penjelasan Evaluasi

Kapan dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun

Apa yang diukur - Capaian RKU untuk HKm/HPHD/HTR, atau Capaian Rencana 
Jangka Panjang untuk KK

- Dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan

Siapa 
pelaksananya

- Dilakukan oleh pemberi izin/hak kelola untuk HKm/HPHD/
HTR atau oleh para pihak yang melakukan perjanjian kerja 
sama KK

- Dilakukan oleh pemberi izin (pemberi izin dapat membentuk 
tim yang beranggotakan para pihak terkait)

Pengguna utama Pemberi izin, pemegang izin, atau penerima hak pengelolaan, 
atau para pihak yang melakukan kerja sama kemitraan

Kegunaan - Sebagai bahan masukan dan referensi bagi Pemerintah untuk 
membina pelaksanaan Perhutanan Sosial periode 5 tahun 
berikutnya

- Dapat dijadikan pertimbangan untuk menghentikan atau 
memperpanjang izin/hak kelola/perjanjian kerja sama KK

- Dapat dijadikan bahan perbaikan dan peningkatan dalam 
pengelolaan Perhutanan Sosial bagi penerima izin dan para 
pihak yang bermitra

Sumber: Perdirjen PSKL No. No P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019.
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Kegiatan evaluasi dilakukan oleh KLHK c.q. Direktorat Jenderal PSKL, 
dibantu oleh UPT di daerah terkait, Pokja PS, KPH, dan para pihak lain 
seperti perguruan tinggi, NGO, penyuluh, dan lainlain. Ada empat (4) aspek 
penilaian utama yang digunakan pada proses evaluasi yaitu:

1. Prasyarat. Aspek prasyarat yang dinilai adalah kelengkapan dokumen 
rencana kerja (RKU dan RKT atau dengan sebutan lain).

2. Produksi dan Ekonomi. Aspek produksi dan ekonomi yang dievaluasi 
terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan serta pemanfaatannya. 
Kriteria yang diukur adalah: 
a. Tata kelola sumber daya hutan.
b. Tata kelola hasil hutan kayu, HHBK, dan jasa lingkungan.
c. Usaha ekonomi hasil hutan.

3. Ekologi. Aspek ekologi lebih menitikberatkan kepada aspek ke se-
imbangan dalam pengelolaan sumber daya hutan dalam konteks 
kelestarian pengelolaan sumber daya hutan. Beberapa indikator yang 
dievaluasi adalah kondisi hutan, keanekaragaman hayati, kondisi 
hidrologis, dan keamanan hutan. Adapun kriterianya adalah sebagai 
berikut:
a. Fungsi dan status kawasan hutan yang dapat dipertahankan 

sesuai peruntukannya.
b. Keanekaragaman jenis dan produk sumber daya hutan terjaga/

meningkat.
c. Perbaikan kondisi hidrologis.
d. Perlindungan hutan.

4. Sosial. Aspek sosial dilakukan untuk melihat permasalahan yang 
terkait dengan sosial-ekonomi yang telah berjalan selama ini seperti 
tingkat kesejahteraan, kelembagaan, perilaku, gender, dan konflik. 
Adapun krietrianya adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa.
b. Penguatan kelembagaan.
c. Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak 

kelola.
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d. Resolusi konflik.
e. Kesetaraan gender.
f. Kontribusi pengelolaan hutan terhadap desa/masyarakat.

Untuk aspek prasyarat, indikatornya hanya dokumen perencanaan 
yaitu: dokumen RU/RKU bagi HKm dan HTR; RPH bagi IPHPS; RPHD 
bagi HD; dan RKT yang telah disahkan pejabat yang berwenang (untuk 
HKm, HPHD, HTR, dan IPHPS). Rencana kegiatan Perhutanan Sosial 
terdiri dari RKU yang dibuat untuk masa 10 tahun dan RKT yang berlaku 
satu tahun. Dokumen lain sebagai indikator adalah NKK kehutanan dan 
rencana kegiatan. Akan lebih baik jika aspek prasyarat ditambah dengan 
mengevaluasi keberadaan pendamping, kapasitas SDM (masyarakat), dan 
ketersediaan modal.

Aspek produksi dan ekonomi terdiri dari tiga (3) kriteria, yaitu: 1) tata 
kelola sumber daya hutan; 2) tata kelola hasil hutan kayu, HHBK, dan jasa 
lingkungan; dan 3) tata usaha hasil hutan. Kriteria tata kelola sumber 
daya hutan terdiri dari tujuh (7) indikator yang terkait dengan kegiatan 
pengelolaan hutan yaitu: 1) tata batas, 2) pembagian zona/blok, 3) tidak 
ada peralihan hak kelola, 4) penerapan sistem wanatani, 5) teknologi 
pengelolaan hutan, 6) realisasi penanaman dan pemeliharaan tanaman, 
dan 7) adanya laporan tahunan dari pemegang izin/hak kelola hutan 
kepada pejabat terkait. Kriteria tata kelola hasil hutan kayu, HHBK, dan 
jasa lingkungan terdiri dari tiga (3) indikator yaitu: 1) realisasi kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan kayu, 2) realisasi kegiatan pemanfaatan HHBK 
dan jasa lingkungan, dan 3) pemenuhan pembayaran PNBP. Indikator 
yang terkait dengan kriteria tata usaha hasil hutan ada delapan (8), 
yaitu: 1) kelembagaan kelompok; 2) kemampuan akses pasar; 3) sapras, 
modal, mitra kerja sama; 4) pengelolaan sistem informasi; 5) akses pasar 
dalam pemasaran produk hutan; 6) potensi pemanfaatan jasa lingkungan 
ekowisata; 7) potensi pemanfaatan air; dan 8) potensi pemanfaatan jasa 
karbon. Potensi pemanfaatan jasa lingkungan dimasukkan dalam kriteria 
tata usaha hasil hutan, sebenarnya akan lebih tepat jika indikator ini di-
gabung  dengan indikator realisasi pemanfaatan hasil hutan.
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Aspek ekologi mengevaluasi bagaimana fungsi dan status kawasan 
hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya, keanekaragaman 
sumber daya hutan, perbaikan kondisi hidrologis, dan perlindungan hutan. 
Kriteria fungsi dan status kawasan hutan yang dapat dipertahankan sesuai 
peruntukannya, terdiri dari indikator: 1) peningkatan/penambahan luasan 
tutupan hutan; 2) berkurangnya kasuskasus perambahan/okupasi lahan 
dan kebakaran hutan; 3) tanaman pokok dan pola budidaya tanaman hutan. 
Kriteria keanekaragaman sumber daya hutan didukung oleh indikator: 1) 
peningkatan keragaman jenis tanaman & satwa; 2) terjaganya keberadan 
spesies endemik. Kriteria perbaikan kondisi hidrologis terdiri dari dua (2) 
indikator, yaitu: 1) peningkatan dan atau terjaganya jumlah sumber mata air 
di kawasan; 2) mutu air yang bersumber dari mata air. Kriteria perlindungan 
hutan terdiri dari indikator: 1) berkurangnya kegiatan illegal logging; 
2) pencegahan dan penanganan kebakaran hutan & lahan; 3) kegiatan 
pemeliharaan serta perlindungan hutan. Aspek sosial terdiri dari enam (6) 
kriteria, yaitu: 1) peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa, 
2) penguatan kelembagaan, 3) perubahan perilaku pengurus dan anggota 
pemegang izin/hak Kelola, 4) resolusi konflik, 5) gender, dan 6) kontribusi 
pengelolaan hutan terhadap desa/masyarakat.

Instrumen yang disusun lebih ditujukan untuk menilai kinerja dari 
pemegang izin Perhutanan Sosial. KLHK harus menyiapkan instrumen yang 
komprehensif untuk monitoring dan evaluasi semua pihak yang terlibat 
dalam program Perhutana Sosial. Instrumen juga perlu menilai apakah 
KLHK sudah memenuhi kewajibannya dalam memberdayakan masyarakat 
(menyediakan pendamping, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui 
pelatihan, membuka akses untuk permodalan dan pemasaran). Instrumen 
evaluasi yang disusun juga perlu melihat keterlibatan pemerintah daerah, 
Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah, dan pihak lain yang terkait sehingga dapat diketahui 
kinerja para pihak yang terlibat dalam proses pemberdayan masyarakat 
sekitar hutan. Para pihak tersebut diidentifikasi dan dipetakan perannya 
kemudian dipilah berdasarkan tahapan pemberdayaan (pemahaman, 
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peng kapasitasan, dan pendayaan). Hasil evaluasi akan memunculkan 
siapa pihak yang belum memainkan peran dengan baik sehingga hasil 
penilaian tersebut dapat dijadikan dasar untuk perbaikan ke depan. Kasus 
pengukuran kinerja pengelolaan hutan oleh KPH menemukan bahwa masih 
banyak peran pemerintah yang belum dilakukan, yang mempunyai andil 
besar dalam perkembangan kemajuan KPH. Diharapkan kasus yang terjadi 
pada KPH tidak terjadi pada program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial adalah program prioritas nasional, hasil 
monitoring dan evaluasi yang disusun KLHK harus disampaikan pada rapat 
di Kemenko dan semua kementerian di level nasional untuk mendorong 
semua pihak (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian 
Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah terlibat aktif dalam program Perhutanan Sosial). 
Kementerian tersebut seharusnya mempunyai rapor seberapa serius 
mereka mendukung program pengentasan kemiskinan, keseriusan tersebut 
tercermin dari nilai-nilai hasil pengukuran.





B A B  V I I I

Penutup

Sebagian besar wilayah Indonesia (63,04% atau 120,63 juta hektare) 
berupa hutan di mana terdapat 25.863 desa di dalam dan/atau 

berbatasan langsung dengan hutan. Kondisi itu menjadikan pengelolaan 
hutan tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan masyarakat di sekitarnya. 
Sudah sewajarnya bila luas dan besarnya sumber daya hutan tersebut 
dapat dinikmati oleh rakyat. Sumber daya alam melimpah tetapi kapasitas 
masyarakat terbatas dan negara tidak membuka pintu untuk mengizinkan 
rakyat mengelola hutan di sekitarnya. Menyadari kesalahannya maka 
negara menggenjot kebijakan Perhutanan Sosial sebagai bentuk pem ber-
dayaan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan. 

Perhutanan Sosial dapat menjadi kebijakan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat jika pemerintah melaksanakan devolusi pengelolaan hutan 
kepada masyarakat. Devolusi tersebut sebagai wujud pemberian power 
yang lebih luas dalam bentuk pemilihan jenis tanaman, mempermudah 
penyiapan lahan dan penerapan multi sistem silvikultur pada HTR, mem-
perjelas pemanfaatan hutan desa dan kemudahan aturan tata usaha kayu 
hasil penanaman pemegang izin Perhutanan Sosial.

Keterbatasan kapasitas masyarakat menuntut pendampingan di
lakukan secara berkelanjutan pasca-izin Perhutanan Sosial diterbitkan. 
KLHK seharusnya tidak membatasi diri dalam menetapkan tenaga 
pen damping, akan lebih efektif jika pendampingan diperluas dengan 
melibatkan institusi di luar sektor kehutanan. Diperlukan pembagian peran 
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pendampingan antara KLHK, pemerintah daerah, kementerian terkait 
(Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah, Kementerian Dalam Negeri), dan swasta. Selain 
itu, KLHK juga menggandeng tenaga kader lokal (indigenous worker) yang 
berasal dari masyarakat yang secara sukarela terlibat dalam berbagai 
kegiatan pemberdayaan. Hal ini sangat penting karena ketika sudah 
mencapai tahap terminasi, pemberdayaan tersebut akan diteruskan oleh 
kader pemberdayaan lokal.

Baseline data sosial, ekonomi, kelembagaan, dan potensi hutan sangat 
lemah, padahal informasi tersebut sangat diperlukan untuk menyusun 
strategi pemberdayaan, peran KPH dan pemerintah desa dapat didorong 
untuk mengisi gap tersebut. KLHK harus menyusun instrumen yang 
komprehensif untuk monitoring dan evaluasi program Perhutanan Sosial 
sehingga dapat diketahui kinerja para pihak yang terlibat dalam proses 
pemberdayan masyarakat sekitar hutan.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya ber-
tujuan untuk terwujudnya “perubahan yang lebih baik”. Program Per-
hutanan Sosial harus dikawal sebagai sistem pengelolaan hutan lestari 
yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum 
adat sebagai pelaku utama. Tindakan untuk menjaga dan melestarikan 
kawasan tidak selalu muncul dari inisiatif masyarakat tetapi perlu 
didorong dan diarahkan oleh KLHK. Masyarakat harus didorong untuk 
mengembangkan dan menerapkan pengaturan-pengaturan yang arif 
dalam pengelolaan hutan. Terkait dengan hal tersebut maka tahap pe-
nyadaran (awakening) dan pemahaman (understanding) menjadi penting. 
Pemberdayaan dikatakan berhasil apabila secara sosial ada perubahan 
perilaku masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Terjadi peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta membaiknya kondisi 
ekologis hutan. Masyarakat desa hutan yang sejahtera adalah masyarakat 
yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraannya, memelihara 
ketertiban sosial, dan kelestarian lingkungannya.
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