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Upaya meningkatan kesejahteraan petani menghadapi dua masalah krusial.
Ringkasan
Eksekutif Pertama, masalah yang berkenaan dengan petani itu sendiri. Di satu sisi, problem
(Executive yang dihadapi adalah pengelolaan lahan yang dak produk f karena keterbatasan
Summary) pengetahuan dan keterampilan dalam op malisasi pengelolaan lahan untuk
berbagai jenis tanaman yang prospek f. Di sisi lain, dalam memasarkan hasil lahan,
sering kali petani memiliki posisi tawar yang rela f lemah karena keterbatasan akses
pasar dan informasi harga. Kedua, masalah yang terkait dengan dukungan kebijakan
pemerintah untuk memajukan petani. Masalah tersebut terkait dengan anggaran,
kewenangan, program prioritas, dan minimnya koordinasi lintas sektoral.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petani menjadi salah satu kebutuhan
yang mendesak, terlebih pemerintah telah berkomitmen meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia dalam masa pemerintahan lima tahun ke depan. Metode
pela han Master TreeGrower (MTG) menjadi salah satu opsi meningkatkan
kapasitas sumber daya petani dalam mengelola lahan dan menumbuhkan tanaman
sesuai yang mereka harapkan setelah mengetahui pasar yang tersedia. MTG
merupakan metode pela han yang menekankan pada aspek peningkatan
profesionalisme petani sehingga mereka mampu memutuskan sendiri model dan
tata cara pengelolaan lahan dan tanaman secara tepat sesuai dengan tujuan
penanaman dan kebutuhan pasar. Secara teknis MTG merupakan pela han yang
esensinya mengajarkan petani untuk: 1) Memiliki kapasitas dalam melakukan
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Pernyataan
Masalah
(Statement
of the Issue/
Problem)

pengukuran terhadap volume pohon,
volume batang, menghitung basal area
untuk meningkatkan produk vitas
tanaman. Selain itu para petani dila h
untuk menentukan dahan pohon yang
harus dipangkas serta
memperhitungkan pohon-pohon yang
harus dijarangkan; 2) Pengenalan
terhadap kualitas pohon secara umum,
termasuk kualitas serta nilai jual di
pasar kayu; 3) Pengenalan alterna f
lain selain menanam tanaman kayu
misalnya melalui agroforestry (Rohadi
dkk., 2018). Adopsi terhadap metode
ini adalah salah satu upaya
meningkatkan kapasitas petani dan
produk vitas lahan petani seiring
dengan komitmen pemerintah untuk
meningkatkan pembangunan sumber
daya manusia, paska pembangunan
infrastruktur di era Periode I
Pemerintahan Joko Widodo. Berbeda
dengan pendekatan training pada
umumnya yang lebih pada satu arah,
pendekatan ini lebih par cipatory
dengan memberi ruang lebih banyak

untuk mendiskusikan ide dan gagasan
petani, sehingga petani lebih mudah
memahami dan menerapkan hasil
pela han. Beberapa rekomendasi yang
ditawarkan di antaranya: 1) Untuk
menyiasa rigiditas mata anggaran
APBD atau Dana Desa misalnya, perlu
kepiawaian pimpinan instansi terkait
u nt u k m e m b a h a s a ka n ke g i ata n
pela han MTG dalam terminologi yang
sesuai dengan tupoksi instansi dan
pemeriksa administrasi keuangan; 2)
Adopsi MTG memerlukan komunikasi
dan langkah-langkah pendekatan
dengan berbagai pihak di lingkup
pemerintah daerah; 3)
Penyelenggaraan MTG dapat
menyesuaikan dengan keterbatasan
anggaran dan kebutuhan lokal; 4)
Pemerintah pusat dan daerah dapat
memberdayakan para alumni pela han
M TG s e b a ga i a g e n p e r u b a h a n ,
misalnya sebagai tenaga penyuluh
kehutanan swadaya masyarakat; 5)
Ke g i a t a n p e l a h a n M TG d a p a t
menggunakan Dana Desa.

Upaya meningkatan kesejahteraan
petani menghadapi dua masalah
krusial. Pertama, masalah yang
berkenaan dengan petani itu sendiri. Di
satu sisi, problem yang dihadapi adalah
pengelolaan lahan yang dak produk f
karena keterbatasan pengetahuan dan
keterampilan dalam op malisasi
pengelolaan lahan untuk berbagai jenis
tanaman yang prospek f. Di sisi lain,
dalam memasarkan hasil lahan, sering
kali petani memiliki posisi tawar yang
rela f lemah karena keterbatasan
akses pasar dan informasi harga.
Kedua, masalah yang terkait dengan
dukungan kebijakan pemerintah untuk
memajukan petani. Masalah tersebut

terkait dengan anggaran, kewenangan,
program prioritas, dan minimnya
koordinasi lintas sektoral. Pemerintah
desa, di mana notabene petani
bertempat nggal, masih memiliki
keterbatasan pemahaman terkait
penggunaan Dana Desa. Metode
pela han Master TreeGrower (MTG)
menjadi salah satu opsi meningkatkan
kapasitas sumber daya petani dalam
mengelola lahan dan tanaman sesuai
ya n g m e re ka h a ra p ka n s e te l a h
mengetahui pasar yang tersedia.
Namun demikian, masalah berikutnya
adalah terkait dengan lemahnya
dukungan kebijakan seper yang telah
disampaikan di atas.
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Temuan Kunci Keterbatasan Petani dan MTG
(Key Findings)
Berdasarkan beberapa peneli an
yang dilakukan, misalnya Wibowo et al
(2019), menunjukkan bahwa para
petani Hutan Tanaman Rakyat di
Lampung dan Gorontalo, memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang
terbatas dalam mengelola lahan dan
pohon mereka. Mereka hanya
menanam tanpa merawat atau
cenderung membiarkan tumbuh
secara alami. Sebagian besar dari
meraka dak memiliki pengetahuan
dan keterampilan dalam meningkatkan
nilai ekonomi dari pohon-pohon yang
t u m b u h . M e re ka j u ga m e m i l i k i
informasi yang terbatas terkait harga
pasar dari ragam jenis pohon yang
dapat dikembangkan di lahan-lahan
mereka. Dengan kondisi ini membuat
para petani sulit meningkatkan
produk vitas lahan dan hasil dari lahan
mereka. Sementara keberadaan
penyuluh kehutanan dan kelembagaan
penyuluh pertanian paska desentralisasi sangat terbatas, terutama
paska keluarnya UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Syahyu , 2016). MTG merupakan
metode pela han yang menekankan
pada aspek peningkatan profesionalisme petani sehingga mereka
mampu memutuskan sendiri model
dan tata cara pengelolaan lahan dan
tanaman secara tepat sesuai dengan
tujuan penanaman dan kebutuhan
pasar (Rohadi dkk., 2018).
Metode MTG dilandasi ﬁlosoﬁ
bahwa pembangunan lahan hutan
harus dalam kendali petani, yakni dari
petani dan untuk petani (Reid dkk,
2014). MTG pertama kali
dikembangkan di Australia pada tahun
1996 dan saat ini sudah menyebar di
berbagai negara di Asia, Pasiﬁk, dan

Secara teknis MTG esensinya
mengajarkan petani untuk: 1)
Me m i li k i ka p a si t a s da la m
melakukan pengukuran terhadap volume pohon, volume
batang, menghitung basal area
untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu para
petani dilatih untuk menentukan dahan pohon yang harus
d i p a n gka s s e r t a m e m p e r hitungkan pohon-pohon yang
harus dijarangkan; 2)
Pengenalan terhadap kualitas
pohon secara umum, termasuk
kualitas serta nilai jual di pasar
kayu; 3) Pengenalan alternatif
lain selain menanam tanaman
kayu misalnya melalui
agroforestry.
Sumber Rohadi dkk, 2018
Afrika. Di Indonesia, MTG
diperkenalkan sejak tahun 2014
melalui proyek kerja sama ACIAR
FST/2008/030 dan FST/2015/040 di
Kabupaten Bulukumba, Konawe
Selatan, Sumbawa, Gunungkidul, Pa ,
Boalemo, dan Lampung Selatan. MTG
dilaksanakan dengan tujuan agar
petani hutan memperoleh pendapatan
yang lebih baik dari hasil tanaman kayu.
P e n d e k a t a n M TG m e n e k a n k a n
p en d eka ta n p a s a r a d a la h y a n g
pertama (market ﬁrst), dalam ar
keputusan petani atas pengelolaan
pohon dan lahan seharusnya
didasarkan pada harapan, informasi,
dan permintaan pasar (jenis kayu,
kualitas, harga, dan waktu).
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Hasil Evaluasi MTG
Dari hasil evaluasi pelaksanaan
pela han MTG di lima lokasi 2014,
Muktasam dan Reid (2017)
menyampaikan bahwa pela han MTG
mampu memperlihatkan
keefek fannya dalam meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan
aspirasi petani. Hal tersebut karena
pela han MTG mengadopsi
pendekatan par cipatory, seeing is
believing, dan learning by doing.
Pela han ini bahkan telah
memfasilitasi terjadinya perubahan
dalam prak k pengelolaan pohon dan
lahan hutan rakyat (baik prak k

silvikultur maupun prak k pemasaran)
yang dak hanya dilakukan oleh petani
peserta pela han, namun ditularkan
juga kepada petani lain di sekitarnya.
Pe r u b a h a n p ra k k p e n ge l o l a a n
tersebut akan memperbaiki kualitas
dan volume kayu yang dihasilkan
petani.
Mengingat signiﬁkannya
kontribusi MTG dalam peningkatan
kapasitas petani, maka adopsi MTG
dalam kebijakan pemerintah, baik di
ngkat pusat maupun daerah menjadi
pen ng di tengah kelangkaan metode
pela han yang efek f dalam budidaya
pohon hingga pemasarannya.

Pela han MTG dengan biaya APBD yang dilaksanakan tahun 2017 di Desa
Tanatowa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba

Dukungan Anggaran Daerah
Suatu pembelajaran yang
menarik diperoleh dari Kabupaten
Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
yang berhasil melakukan adopsi MTG
dalam kebijakan dan program mereka.
Pela han MTG pertama kali
dilaksanakan di Bulukumba pada 2014
oleh BP2LHK Makassar bekerja sama
dengan Dinas LHK Kabupaten
4
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Bulukumba. Kemudian pada tahuntahun berikutnya pela han MTG
dilaksanakan dengan pembiayaan dari
APBD Kabupaten Bulukumba. Wawo
(2019) menyampaikan bahwa peserta
pela han MTG yang dibiayai dengan
APBD Kabupaten Bulukumba pada
2015 sebanyak 140 orang, tahun 2016
sebanyak 50 orang, tahun 2017
sebanyak 25 orang, dan tahun 2019

sebanyak 25 orang. Sedangkan pada
2018 pela han MTG dak dapat
dilaksanakan karena adanya
rasionalisasi anggaran. Konsistensi
dianggarkannya dana untuk pela han
MTG se ap tahun merupakan buk
bahwa pela han tersebut pen ng
terutama untuk mengubah pola pikir
petani dan memperbaiki pengelolaan
lahan hutan di Bulukumba.
Untuk menyesuaikan dengan
tupoksi Dinas LHK agar kegiatan
pela han MTG dapat dibiayai melalui
APBD, maka terminologi kegiatan
hutan rakyat dak digunakan namun
menggunakan terminologi kegiatan
pengembangan ruang terbuka hijau
(RTH) dan pemberdayaan masyarakat
sekitar Taman Hutan Raya (Tahura). Jadi
peran pimpinan instansi sektoral/
teknis terkait yang memiliki inisia f,
k r e a f, d a n b e r a n i m e l a k u k a n
terobosan menjadi salah satu faktor
kunci keberhasilan proses adopsi
kebijakan pela han MTG ini.
Selain melalui sumber pembiayaan APBD kabupaten, upaya
terobosan juga dilakukan agar MTG
dapat dibiayai Dana Desa. Untuk
kepen ngan tersebut, diperlukan

payung hukum berupa Peraturan Desa
(perdes).
Peran Kepemimpinan
Peran pimpinan, dalam hal ini
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Bulukumba
(Misbawa A. Wawo), sangat besar
dalam membuat keputusan dan
kebijakan berupa adopsi kegiatan
pela han MTG bagi petani hutan
rakyat. Konsistensinya dalam mewujudkan komitmen pemerintah
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pengembangan hutan rakyat terus
dipegang, meskipun sebenarnya tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas LHK
dak berkaitan langsung dengan hutan
rakyat. Dengan areal hutan rakyat di
Bulukumba seluas 21.843 ha yang
dikelola dengan sistem agroforestry
dan jumlah kelompok tani sebanyak
132 kelompok, hutan rakyat menjadi
salah satu sumber pendapatan dan
p e n g h i d u p a n p e ta n i . Pe ta n i d i
Bulukumba juga menjadi pelaku utama
dalam memenuhi kebutuhan bahan
b a ku i n d u st r i p e n go l a h a n kay u
(sawmill, phinisi, dan mebel).

Diskusi dengan Wakil Bupa Bulukumba tentang pengelolaan hutan rakyat oleh m peneli
BP2LHK Makassar didampingi Kepala Dinas LHK Bulukumba
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Pilihan dan
Rekomendasi
kebijakan
(Policy Options and
Recommendations)

B e l a j a r d a r i ke b e r h a s i l a n
Pemerintah Kabupaten Bulukumba
dalam memajukan usaha hutan rakyat
m e l a l u i a d o p s i p e l a h a n M TG ,
diharapkan hal serupa dapat dilakukan
o l e h d a e ra h l a i n . I n i s i a f d a n
kepemimpinan menjadi kunci dalam
melakukan adopsi. Keterbatasan
anggaran dan kewenangan bukan
menjadi hambatan yang dak bisa
dipecahkan dalam proses adopsi.
Kegiatan peningkatan kapasitas petani
hutan seringkali dak dianggap sebagai
kegiatan prioritas, sehingga diperlukan
langkah-langkah terobosan dari
berbagai pihak.
1. Untuk menyiasa rigiditas mata
anggaran APBD atau Dana Desa
m i s a l nya , p e r l u ke p i awa i a n
pimpinan instansi terkait untuk
membahasakan kegiatan
pela han MTG dalam terminologi
yang sesuai dengan tupoksi
instansi dan pemeriksa
administrasi keuangan. Dalam
u s u l a n a n g g a r a n ke g i a t a n ,
terminologi yang dapat digunakan
misalnya kegiatan pengembangan
ruang terbuka hijau (RTH) dan
pemberdayaan masyarakat sekitar
Taman Hutan Raya (Tahura).
2. Sumber pembiayaan dari Dana
Desa juga dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan pela han MTG
dengan tetap berpatokan pada
Permendes PDT tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa yakni pos
kegiatan prioritas bidang
pembangunan desa dan kegiatan
prioritas bidang pemberdayaan
masyarakat. Pemanfaatan Dana
D e s a i n i m e m e r l u ka n d a s a r
legalitas yakni memasukkannya
dalam Peraturan Desa (perdes).
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3.

4.

5.

6.

Pemanfaatan Dana Desa untuk
kegiatan pela han juga dapat
memanfaatkan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah
Ter nggal, dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020. Pos yang dapat
menjadi rujukan adalah kegiatan
prioritas bidang pembangunan
desa dan kegiatan prioritas bidang
pemberdayaan masyarakat.
Komunikasi dan langkah-langkah
pendekatan untuk melibatkan
berbagai pihak di lingkup
pemerintah daerah diperlukan,
yakni Bappeda, DPRD, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dan Bagian Hukum Setda agar
mendapat dukungan luas serta
meminimalkan terjadinya regulasi
yang bertentangan.
Selain di ngkat lokal desa dan
kabupaten, MTG perlu diadopsi di
ngkat nasional (KLHK) sebagai
program pendidikan dan pela han
untuk peningkatan kapasitas
sumber daya manusia sektor
kehutanan dan sekaligus
pemberdayaan petani.
MTG dapat disesuaikan dengan
ke te r b ata s a n a n g ga ra n d a n
kebutuhan lokal, yakni dapat
disampaikan seluruhnya sekaligus
secara runtut, disampaikan materi
per bagian, atau bahkan juga dapat
dilaksanakan bertahap seper
sekolah lapang.
Para alumni pela han MTG yang
tersebar di berbagai daerah
dapat diberdayakan lebih lanjut
s e b a g a i a g e n p e r u b a h a n,
m i s a l n ya s e b a g a i p e n y u l u h
kehutanan swadaya masyarakat.

Lahan ja milik petani peserta pela han MTG di Malleleng
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