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Pelaku Perhutanan Sosial adalah masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam 
kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan melalui Kartu Tanda 
Penduduk, riwayat penggarapan kawasan hutan, serta aktivitas masyarakat 
yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Kelompok masyarakat 
inilah yang berpeluang memperoleh akses legal untuk mengelola hutan.

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah keniscayaan yang 
harus dijalankan pemerintah karena beberapa alasan. Pertama, di dalam dan 
sekitar kawasan ada +32.447.851 jiwa, jumlah desa di dalam hutan +19.247 desa. 
Kedua, sebagian besar masyarakat sekitar hutan menggantungkan hidupnya 
dari hasil hutan. Ketiga, sebagian besar luas wilayah Indonesia (63,04%) berupa 
hutan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah.

Buku ini menguraikan bagaimana masing-masing skema Perhutanan Sosial 
berproses untuk mewujudkan tujuan pengelolaan hutan (masyarakat sejahtera 
dan hutan terjaga). Tidak dapat dipungkiri, setiap skema mempunyai tantangan 
dan hambatan, tetapi dengan semangat bersama membangun Perhutanan 
Sosial, buku ini memberikan catatan kritis sebagai rekomendasi perbaikan ke 
depan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim
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Forestry is not about trees, it is about people. And it 
is about trees only insofar as trees can serve the needs 
of people

(Westoby, 1967)





KATA PENGANTAR

Pemerintah telah memberikan hak kelola kepada masyarakat untuk terlibat 
dalam pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial. Sebenarnya 
sudah diinisiasi sejak lama, tetapi baru pada masa pemerintahan Presiden Joko 
Widodo program ini mengalami dinamika yang cukup signifikan. Program 
Perhutanan Sosial merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada 
masyarakat pinggiran.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah masyarakat yang tinggal di sekitar atau 
di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan melalui 
Kartu Tanda Penduduk, riwayat penggarapan kawasan hutan, serta aktivitas 
masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Kelompok 
masyarakat inilah yang berpeluang memperoleh akses legal untuk mengelola 
hutan. 

Program Perhutanan Sosial diimplementasikan melalui lima skema, yaitu: 
Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan. Masing-masing skema mempunyai 
karakteristik yang berbeda dan masyarakat dipersilakan memilih, sesuai 
dengan potensi sumber daya yang dimiliki, tipologi biofisik kawasan yang 
akan dimohonkan, serta tujuan izin akses untuk mengelola hutan. Sepanjang 
perjalanannya, program Perhutanan Sosial menemui banyak hambatan di 
lapangan, tetapi tidak sedikit pula cerita sukses yang menghiasinya.

Buku ini bercerita tentang implementasi kelima skema Perhutanan Sosial 
yang berisi progres kemajuan, permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta 
rekomendasi kebijakan ke depan untuk memperbaiki kinerja dan capaian 
keberhasilan implementasi program tersebut. Sudah sewajarnya semua pihak 
berkolaborasi mendukung program ini dengan harapan konflik kehutanan 
berkurang secara signifikan, masyarakat meningkat kesejahteraannya, serta 
kelestarian hutan tetap terjaga. “Bersama Membangun Perhutanan Sosial” 
adalah wujud sumbang-pikir para penulis untuk memajukan program 
Perhutanan Sosial. 
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Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 
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BAB I 
PENDAHULUAN
Sulistya Ekawati

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah keniscayaan yang 
harus dijalankan pemerintah karena beberapa alasan. Pertama, di dalam dan 
sekitar kawasan hutan ada ±32.447.851 jiwa, jumlah desa di dalam hutan 
±2.037 desa dan di sekitar hutan ±19.247 desa (BPS, 2015). Kedua, sebagian 
besar masyarakat sekitar hutan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. 
Ketiga, sebagian besar luas wilayah Indonesia (63,04%) berupa hutan dengan 
jumlah penduduk yang terus bertambah. Ekspansi lahan pertanian yang paling 
mudah dan murah adalah masuk ke dalam kawasan hutan.

Mitchell, Setiawan, & Rahmi (2003) menguraikan beberapa alasan 
pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 
dan sumber daya alam, yaitu: a) Merumuskan persoalan menjadi lebih 
efektif; b) Merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara 
sosial dapat diterima; c) Mendapatkan informasi dan pemahaman di luar 
jangkauan ilmiah; d) Membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan 
penyelesaiaan serta memudahkan penerapannya. Menurut Suharjito (2004), 
pendekatan partisipatif dalam pembangunan masyarakat di sekitar kawasan 
hutan menimbulkan dampak positif, antara lain: meningkatnya kesadaran 
masyarakat, terbangunnya komunikasi (dalam menyampaikan aspirasi) 
yang lebih baik antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan, dan dapat 
diimplementasikannya pengetahuan yang diperoleh dari petani lainnya. 

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan dan 
pengentasan kemiskinan tercermin dalam ungkapan ‘Rural Development: 
Putting the Last First’ (Chambers, 1992). Beberapa faktor penting yang 
menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui 
pendekatan partisipatif adalah: 1) Kesadaran akan nilai-nilai lokal; (2) 
Pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh; (3) Pengembangan sumber 
daya manusia.
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Pada era 1990-an, pemerintah mulai melibatkan masyarakat dalam 
pengelolaan hutan melalui program Hutan Kemasyarakatan. Pada periode 
ini, meskipun tingkat partisipasi belum beranjak dari tahap parsial ke integral, 
namun telah meningkat ke tahap di mana aspirasi masyarakat mulai didengar 
dan dikonsultasikan walaupun belum tentu diadopsi dalam implementasi 
kebijakan. Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan 
pendapatan, peluang kerja, akses pasar, dan jaringan (Suharti, 2019).

Gambar 1 Membaiknya tutupan hutan melalui program HKm akan 
memperbaiki sumber air (foto: Sulistya Ekawati)

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebenarnya bukan 
merupakan istilah asli Indonesia karena merupakan terjemahan dari 
community based forest management yang dikembangkan oleh Ford 
Foundation. Selain itu, muncul istilah kehutanan masyarakat atau community 
forestry yang digunakan di Nepal, istilah lainnya adalah perhutanan sosial atau 
social forestry yang digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat di 
sekitar hutan di India. Indonesia memakai istilah Perhutanan Sosial dalam 
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Rahmina, 
2012).

Perhutanan Sosial didefinisikan sebagai “inisiatif, ilmu, kebijakan, institusi, 
dan proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal 
dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan (RECOFTC, 2013 dalam 
Gilmour, 2016). Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu 
hak (right), mata pencaharian (livelihood), dan konservasi (conservation) 
(Maryudi et al., 2012). Ketiga prinsip tersebut harus menjadi perhatian 
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untuk memastikan implementasi Perhutanan Sosial dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat tetap menjaga kelestarian 
hutan. Program Perhutanan Sosial juga diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadap penyelesaian persoalan bangsa dalam aspek keadilan, 
mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menyelesaikan konflik tenurial, 
meningkatkan ketahanan pangan dan iklim, serta mewujudkan pengelolaan 
hutan yang berkelanjutan (Supriyanto, 2019).

Ada lima skema Perhutanan Sosial, yakni: 

1. Hutan Desa (HD), hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan 
untuk kesejahteraan desa. 

2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan negara yang pemanfaatan 
utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan tanaman pada hutan produksi 
yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi 
dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam 
rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 

4. Kemitraan Kehutanan (Kemitraan), kerja sama dalam mengelola hutan 
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. 

5. Hutan Adat (HA), hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat 
hukum adat.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 
Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PSKL, 
KLHK), realisasi izin Perhutanan Sosial sampai dengan 31 Desember 2019 
mencapai 4.048.376,82 hektar. Untuk meningkatkan capaian dan keberhasilan 
program Perhutanan Sosial, implementasi skema Perhutanan Sosial diarahkan 
dari pendekatan partisipasi menuju ke pendekatan inklusi. Pada tahap 
selanjutnya, pendekatan inklusi juga perlu ditingkatkan ke arah pendekatan 
adaptif di mana dinamika kebutuhan dan kapasitas masyarakat harus mampu 
beradaptasi secara timbal-balik dengan kapasitas ekologis maupun ekonomi 
sumber daya hutan (Suharti, 2019).
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Kebijakan Perhutanan Sosial juga harus dapat diadaptasikan sesuai dengan 
kondisi biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan politik lokal. Karakteristik 
masyarakat sekitar hutan tidaklah seragam. Pembagian masyarakat dalam 
beberapa tipologi sangat diperlukan untuk memastikan skema Perhutanan 
Sosial yang dipilih sesuai dengan karakter sosio-ekologis setempat. Skema 
HA cocok diberikan kepada masyarakat asli yang sejak awal hidup di dalam 
atau sekitar hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk dan ditetapkan menjadi 
hutan dan masih memelihara tatanan adatnya, hidup secara subsisten dan 
selaras dengan alam. Skema HD diberikan kepada pemerintah desa yang 
wilayahnya sebagian berupa hutan di mana masyarakatnya mempunyai dan 
mau membangun sistem kegotong-royongan, masih memelihara ikatan 
kekerabatan yang hangat, dan mempunyai norma untuk memelihara aset-aset 
komunal desa (hutan leluhur, lapangan sepak bola, tempat ibadah, pemakaman, 
dan sebagainya). Hutan Kemasyarakatan mengakomodasi kebutuhan lahan 
pertanian masyarakat setempat untuk mendukung penghidupan sehari-hari. 
Skema HTR sangat sesuai untuk petani maju yang mempunyai pengetahuan, 
keterampilan, dan modal untuk membangun hutan tanaman kayu. Skema 
Kemitraan umumnya bertujuan untuk meresolusi konflik dalam pengelolaan 
hutan antara masyarakat dengan pengelola/pemegang izin yang dilakukan 
melalui pendekatan kolaborasi pengelolaan hutan di antara pihak tersebut. 

Buku ini menguraikan bagaimana masing-masing skema Perhutanan Sosial 
(HKm, HD, Kemitraan, HA, dan HTR) berproses untuk mewujudkan tujuan 
pengelolaan hutan (masyarakat sejahtera dan hutan terjaga). Tidak dapat 
dipungkiri, setiap skema mempunyai tantangan dan hambatan, tetapi dengan 
semangat bersama membangun Perhutanan Sosial, masing-masing penulis 
mempunyai catatan kritis sebagai rekomendasi perbaikan ke depan. 
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BAB II 
HUTAN KEMASYARAKATAN: 
SKEMA TERTUA PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
Sulistya Ekawati, Dhani Yuniati, & 
Bugi K. Sumirat

A. Apa Itu Hutan Kemasyarakatan 
(HKm)?

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu skema tertua di antara 
kelima skema Perhutanan Sosial yang ada saat ini. Menurut SCF (2016) 
serta Purnomo, Ramdani, Setyadiharja, & Muzwardi (2018), kebijakan HKm 
dimulai pada masa Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo, dengan 
dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No. 622/
Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Konsep HKm bukan 
untuk “pemberdayaan masyarakat” tetapi hanya sebatas mengikutsertakan 
masyarakat dalam pembangunan hutan. Skema pendekatannya berupa 
“proyek tumpangsari” dengan masyarakat sebagai obyek dalam pembangunan 
hutan. Pada awalnya, program HKm merupakan kebijakan pemerintah untuk 
melibatkan masyarakat dalam merehabilitasi lahan kritis dalam kawasan 
hutan produksi dan hutan lindung yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (melalui Unit Pelaksana Teknis Balai 
Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah) yang tersebar di hampir seluruh 
provinsi di Indonesia. HKm masuk dalam program Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (RHL) yang diarahkan pada kawasan hutan dengan fungsi produksi dan 
lindung yang telah rusak (Suradiredja, Hakim, Pramaria, & Santoso, 2017b). 

Pada tahun 2016, tujuan implementasi Hkm mulai diarahkan untuk 
pemberdayaan masyarakat yang dipertegas melalui Peraturan Menteri 
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.83/MENLH/
SETJEN/KUM.1/10/2016. Peraturan tersebut mendefinisikan HKm sebagai 
hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan 
masyarakat setempat. Menurut peraturan tersebut pemberdayaan masyarakat 
setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian 
masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara 
optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Menurut Waznah (2006) HKm memberikan manfaat, baik bagi masyarakat, 
pemerintah maupun bagi hutan, yaitu:

1. Bagi masyarakat, HKm dapat memberikan kepastian akses untuk 
turut mengelola kawasan hutan, menjadi sumber mata pencarian, dan 
menjamin ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga 
dan pertanian. 

2. Bagi pemerintah, HKm dapat meningkatkan hubungan yang baik antara 
pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. HKm juga berdampak 
positif pada pengamanan hutan. 

3. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat, HKm mendorong terbentuknya 
keanekaragaman flora dan fauna. HKm juga menjaga fungsi ekologis dan 
hidro-orologis melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan 
yang diterapkan. 

Kata kunci dari pertanyaan siapa yang berhak untuk mendapatkan izin HKm 
adalah “ketergantungan pada hutan” dan “masyarakat setempat”. Masyarakat 
setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik 
Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang dibuktikan dengan Kartu 
Tanda Penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan Hutan Negara yang 
dibuktikan dengan kepemilikan komunitas sosial berupa riwayat penggarapan 
kawasan hutan dan ketergantungan pada hutan serta aktivitasnya dapat 
berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Program HKm merupakan program 
pemerintah yang tidak sekedar memberikan peluang bagi masyarakat sekitar 
hutan untuk dapat mengelola hutan, namun juga memberikan kesempatan 
dan kepercayaan kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan berbagai 
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pihak mengelola sumber daya hutan secara penuh agar nantinya dapat tercapai 
kesejahteraan rakyat dengan senantiasa memperhatikan upaya pelestarian 
hutan (Erdi, 2011 dalam Muhdar, Dirawan, & Wiharto 2019).

Sebenarnya, implementasi HKm juga merupakan upaya win-win solution 
bagi persoalan perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. 
Pemerintah berharap masyarakat dapat tetap menggarap kawasan hutan 
namun dengan syarat tetap memelihara tanaman reboisasi yang ditanam. 
HKm mengakomodir penggarap yang sudah masuk untuk menggarap 
lahan hutan. Masyarakat yang terlanjur masuk ke dalam kawasan hutan dan 
menggarap lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya menunjukkan 
bahwa mereka memang memiliki ketergantungan terhadap hutan. Masyarakat 
yang tidak merambah hutan karena takut akan hukum dan memiliki lahan 
garapan sempit, juga dapat mengajukan permohonan menjadi anggota HKm. 
Dengan demikian, wilayah hutan yang terlanjur digarap oleh masyarakat dapat 
diakomodir dalam skema HKm, namun pemerintah mempunyai kewajiban 
untuk melakukan pendampingan. 

Program HKm dipilih sebagai salah satu resolusi konflik kawasan hutan 
seperti perambahan masif yang menyebabkan kawasan hutan di Lampung 
berubah menjadi hamparan kebun masyarakat. Keterlanjuran perambahan 
kawasan hutan oleh masyarakat mendorong pemerintah memberikan 
kesempatan kepada masyarakat melalui akses legal untuk mengelola kawasan 
hutan. Melalui strategi ini, Provinsi Lampung sudah membuktikan HKm 
dapat menjadi resolusi konflik dalam pengelolaan hutan. HKm di Provinsi 
Lampung yang berlangsung sejak 14 tahun lalu dengan segala dinamika dalam 
implementasinya menunjukkan bagaimana pemerintah dapat berkolaborasi 
dengan masyarakat dalam mengelola hutan (Sanudin, Awang, Sadono, & 
Purwanto, 2016). 

Sesuai dengan Permen LHK No. P.83/MENLH/SETJEN/KUM.1/10/2016, 
HKm dapat diberikan pada semua kawasan hutan, dengan ketentuan:

1. Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin.

2. Hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani dan wilayah tertentu 
dalam KPH. 

3. Hutan konservasi, kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.



BAB II HUTAN KEMASYARAKATAN: SKEMA TERTUA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Bersama Membangun Perhutanan Sosial10

Prinsip-prinsip Hkm mengalami beberapa perubahan dari beberapa peraturan 
HKm yang diterbitkan. Pada awal pengembangan HKm, pemerintah 
menetapkan prinsip-prinsip HKm sebagai berikut:

1. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaat.

2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem 
pengusahaan.

3. Pemerintah sebagai fasilisator dan pemantau kegiatan.

4. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak.

5. Kelembagaan pengusahaan ditentukan oleh masyarakat.

6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman 
budaya (SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998).

Prinsip-prinsip HKm tersebut selanjutnya direvisi melalui Permenhut P.37/
Menhut-II/2007, yaitu:

1. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

2. Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan 
penanaman.

3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman 
budaya.

4. Menumbuh-kembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

6. Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama.

7. Adanya kepastian hukum.

8. Transparansi dan akuntabilitas publik.

9. Partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Pada perkembangan terakhir, setelah HKm diatur menjadi satu dengan 
skema Perhutanan Sosial lainnya seperti tertuang dalam Permen LHK No. 
P.83/MenLHK/Setjen.Kum.1/10/2016, pengelolaaan Perhutanan Sosial 
memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, 
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partisipatif, dan bertanggung gugat. Prinsip yang digunakan dalam peraturan 
tersebut menggunakan prinsip-prinsip good governance, tidak ada yang salah, 
tetapi terlalu abstrak untuk diterjemahkan di lapangan. 

Ruang lingkup HKm lebih luas dibanding skema lain (HD, HTR, HA, dan 
Kemitraan). Dengan definisi seperti tersebut di atas, keempat skema yang lain 
dapat dikategorikan sebagai HKm, tetapi peraturan yang ada membedakan 
pelaku dan tujuan pengelola hutannya. Hutan desa lebih diarahkan untuk 
pengelolaan hutan secara komunal oleh pemerintah desa, HA ditujukan untuk 
melegalkan pengelolaan hutan oleh komunitas adat. Kolaborasi pengelolaan 
hutan antara masyarakat dan pihak ketiga (pemegang izin/perusahaan) dan 
pengelola hutan/KPH diwadahi dalam skema Kemitraan. Berbeda dengan 
skema HD, HA, dan Kemitraan yang membedakan pelaku pengelola hutan, 
skema HTR lebih pada tujuan pengelolaan hutan, yaitu untuk mendukung 
pemenuhan produksi kayu oleh masyarakat sekitar hutan, baik yang dilakukan 
oleh kelompok masyarakat, perorangan, maupun kemitraan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diajukan/
diusulkan oleh ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani 
hutan, atau ketua koperasi dengan melampirkan: a) Daftar nama masyarakat 
setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh Kepala Desa/
Lurah; b) Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial 
ekonomi, dan potensi kawasan; c) Peta usulan lokasi minimal 1:50.000 berupa 
dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shapefile. 

Sebagai salah satu skema dalam pemberian akses pengelolaan hutan secara 
legal kepada masyarakat, maka HKm harus memiliki peran dalam menunjang 
kelestarian fungsi hutan. Sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari 
(sustainable forest management) maka pengelolaan HKm dituntut untuk 
menjaga keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Tujuan pengelolaan 
program HKm tidak sekedar memberikan alternatif agar masyarakat dapat 
mengelola hutan, tetapi juga memberikan kesempatan dan kepercayaan 
kepada masyarakat bersama-sama dengan berbagai pihak untuk mengelola 
sumber daya hutan agar dapat mencapai kesejahteraan dengan senantiasa 
memperhatikan upaya pelestarian alam.
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Untuk mengakomodir hal tersebut maka pengelolaan HKm diarahkan 
menggunakan sistem agroforestri (Puspasari, Wulandari, Darmawan, & 
Banuwa, 2017). Penggunaan lahan (usahatani) harus mengombinasikan 
pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, 
baik secara ekonomis maupun lingkungan (Hairiah, Sardjono, & Sabarnurdin, 
2003). Karakteristik agroforestri yang ada dalam pengelolaan HKm sangat 
bergantung pada pengelolanya (Sulastri & Suhartoyo, 2019).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 
Lingkungan (Ditjen PSKL), realisasi izin Perhutanan Sosial sampai dengan 
31 Desember 2019 seluas 4.048.376,82 hektar. Gambar 2 menyajikan realisasi 
program Perhutanan Sosial untuk setiap skema.

Gambar 2 Capaian program Perhutanan Sosial per 31 Desember 2019.
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Sumber: Ditjen PSKL, 2019 (diolah)

Gambar 3 Perkembangan luas HKm dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Ditjen PSKL, realisasi skema HKm sampai dengan akhir 
2019 mencapai 743.406,82 hektar dengan jumlah izin yang diterbitkan 
sebanyak 1.602 surat keputusan (SK) yang tersebar di 30 provinsi. Jumlah 
masyarakat yang terlibat dalam program HKm mencapai 189.539 orang. 
Secara nasional, skema HKm berkontribusi sebesar 18,36% dari total capaian 
program Perhutanan Sosial. Jika mengacu pada awal dikeluarkannya kebijakan 
tentang HKm pada tahun 1995 maka saat ini telah berumur 24 tahun. Sebuah 
perjalanan yang cukup panjang untuk suatu proses menuju kondisi yang 
stabil. 

Perkembangan HKm mengalami kenaikan yang cukup drastis pada tahun 2019 
walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2016. Selain perkembangan 
dari tahun ke tahun, sebaran HKm juga menarik untuk dipelajari. Gambar 4 
menunjukkan sebaran lokasi HKm berdasarkan pulau besar di Indonesia.
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Sumber: Ditjen PSKL, 2019 (diolah)

Gambar 4 Sebaran HKm pada pulau-pulau besar di Indonesia.

Dari Gambar 4 terlihat realisasi izin HKm terluas dan terbanyak berada di 
wilayah Sumatera. Provinsi Lampung menempati urutan pertama dalam 
hal luasan izin HKm yakni 148.414,89 hektar. Dari pengolahan data yang 
bersumber dari Ditjen PSKL (2019), jumlah izin terbanyak berada di Provinsi 
Sulawesi Selatan yakni 221 SK. Latar belakang masyarakat Lampung yang 
berasal dari program transmigrasi menyebabkan kebutuhan lahan pertanian 
menjadi tinggi. Menurut Verbist & Pasya (2004), peningkatan jumlah 
penduduk ditambah dengan keterbatasan lahan yang tersedia menyebabkan 
terjadinya penggarapan lahan di kawasan hutan di Provinsi Lampung. Sejarah 
juga mencatat bahwa izin HKm yang pertama diterbitkan adalah di Provinsi 
Lampung, yakni SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1999 tentang HKm dan 
IUPHKm untuk Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) Sumber 
Agung di Register 19 Gunung Betung, Tahura Wan Abdul Rahman (Sanudin 
et al., 2016).
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Sumber: Ditjen PSKL, 2019 (diolah)

Gambar 5 Progres HKm berdasarkan status dokumen (unit) per 31 
Desember 2019

Sumber: Ditjen PSKL, 2019 (diolah)

Gambar 6 Progres HKm berdasarkan status dokumen (ha).

Gambar 5 dan Gambar 6 memperlihatkan perkembangan proses pengajuan 
Hkm berdasarkan unit dan status dokumen. Hingga tahun 2019, terdapat 
708 unit HKm (370.435 ha) dalam status permohonan, 593 unit (264.167 ha) 
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dalam tahap verifikasi administrasi, 496 unit (220.206 ha) pada tahap verifikasi 
teknis, 414 unit (172.896 ha) pada tahap drafting SK, 371 unit (161.613 ha) 
dalam tahap nota dinas, dan 198 unit (82.551 ha) sudah terbit SK. 

B. Cerita Sukses HKm
HKm adalah salah satu skema perhutanan sosial tertua sehingga tidak 
mengherankan banyak cerita sukses yang dapat menjadi pembelajaran 
bagi kelompok tani hutan lainnya. HKm terbukti mampu meningkatkan 
kesejahteraan petani dan penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar 
hutan (Suradiredja et al., 2017b). Program HKm memberikan kontribusi 
pendapatan yang cukup penting terhadap struktur pendapatan rumah tangga 
petani HKm, yakni mencapai 61%. Kontribusi pendapatan dari lahan HKm 
pada masyarakat miskin justru meningkat sampai 75%. Hal ini menunjukkan 
bahwa lahan HKm menjadi sumber pendapatan utama, bahkan menjadi 
hidup-matinya petani HKm yang lebih miskin (Supriyanto, Jayawinangun, 
& Saputro, 2016). Di Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten 
Konawe Selatan, kegiatan HKm berkontribusi terhadap pendapatan total 
masyarakat dengan besaran yang bervariasi. Kegiatan HKm berkontribusi 
rata-rata sebesar 19,07% terhadap pendapatan total masyarakat (Arniawati 
& Agustina, 2017). Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, HKm di 
Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur juga berdampak 
pada peningkatan kelestarian dan berkurangnya potensi kerusakan hutan. 
Peningkatan kelestarian hutan dibuktikan dengan meningkatnya tutupan 
hutan dan masih terjaganya kondisi mata air. 

Dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pengelolaan HKm juga 
dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membeli berbagai 
perabotan rumah tangga, memperbaiki rumah, dan meningkatnya investasi 
ternak (Hadi, 2018). Ananta (2019) menyatakan bahwa pemberian izin 
HKm terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditandai 
dengan adanya peningkatan pendapatan sebesar 142,73% sesudah menerima 
IUPHKm, perbaikan kondisi rumah, dan peningkatan kepemilikan sepeda 
motor.
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Manfaat sosial program HKm di antaranya adalah keamanan dan kenyamanan 
berusaha, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat di sekitar 
hutan, serta penyelesaian konflik penguasaan lahan di kawasan hutan. Ananta 
(2019) menyatakan bahwa pemberian izin HKm mampu memberikan 
keamanan dan kenyamanan dalam mengelola lahan hutan yang semula 
dianggap ilegal. Adanya kepastian status lahan telah membangkitkan motivasi 
masyarakat dalam mengelola lahan sehingga terjadi peningkatan penggunaan 
tenaga kerja pada setiap persil, yang semula 2 orang menjadi 3 orang (Ananta, 
2019).

Penelitian Abdurrahim (2015) di KPH Sesaot menemukan fakta bahwa konflik 
di hutan Sesaot bersumber dari perebutan akses dan hak pengelolaan sumber 
daya alam (SDA). Ditetapkannya hutan Sesaot menjadi kawasan taman hutan 
raya (tahura) berdasarkan SK Menhut No. 244/Kpts-II/1999 dan SK Menhut 
No. 598/Menhut-II/2009 menimbulkan konflik. Konflik tersebut terjadi 
antara Pemerintah Provinsi NTB yang merasa mempunyai kekuasaan dan 
kewenangan dalam mengelola hutan Sesaot dengan masyarakat lokal sebagai 
pihak yang memanfaatkan SDA hutan Sesaot. Dengan skema HKm, konflik 
tersebut dapat diredakan, yakni dengan mengembalikan status fungsi hutan 
Sesaot dan memindahkan lokasi tahura ke wilayah lain di luar kawasan hutan 
Sesaot. Hal ini adalah contoh lain keberhasilan Hkm sebagai resolusi konflik.

Manfaat positif secara ekologi dari pemberian izin HKm di antaranya adalah 
berkurangnya lahan tidur akibat status lahan yang sebelumnya tidak jelas 
(siapa pengelolanya) menjadi jelas siapa yang berhak mengelola. Program 
HKm di Desa Tanjung Alam, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu 
berjalan efektif dalam melestarikan kawasan hutan yang ditunjukkan dengan 
perubahan kondisi tutupan lahannya. Pada tahun 2000, di wilayah tersebut 
terdapat kebun campuran seluas 121.530 ha dan lahan pertanian seluas 43.470 
ha. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010) terjadi peningkatan tutupan 
lahan. Penggunaan lahan untuk lahan pertanian cenderung berkurang yaitu 
hanya tinggal 18.056 ha dan kebun campuran meningkat menjadi seluas 
146.944 ha (Sari, Gunggung, & Hery, 2018).



BAB II HUTAN KEMASYARAKATAN: SKEMA TERTUA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Bersama Membangun Perhutanan Sosial18

Gambar 7 HKm Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus,  salah satu 
kelompok HKm terbaik tahun 2016 (foto: Sulistya Ekawati).

Hasil penelitian Mulyadin, Surati, & Ariawan (2016) menunjukkan bahwa 
program HKm mampu memberikan pendapatan di atas upah minimum 
regional (UMR) pada anggota salah satu kelompok tani, sedangkan pada 
kelompok tani yang lain, tanaman kayu yang ada di areal HKm merupakan 
bentuk investasi jangka panjang. Penelitian Dewi, Andayani, & Suryanto 
(2018) menunjukkan bahwa pengelolaan HKm mampu meningkatkan 
pendapatan melalui pengembangan potensi tanaman empon-empon dan 
umbi-umbian serta potensi wisata. 

Jenis tanaman yang dikembangkan untuk HKm berbeda-beda, sesuai dengan 
kondisi biofisik dan tipologi sosial-ekonomi masyarakatnya. Di Lampung, 
sistem penanaman yang dikembangkan adalah multi strata tajuk. Sistem 
tersebut memiliki dua fungsi yakni fungsi lindung terhadap tanah dan fungsi 
finansial dengan memberikan pendapatan bagi petani secara berkelanjutan. 
Jenis tanaman yang dikembangkan adalah Multi Purpose Tree Species (MPTS) 
sebagai tanaman bertajuk tinggi dan coklat sebagai tanaman bertajuk pendek. 
Jenis MPTS yang dominan dikembangkan adalah durian (Durio zibethinus), 
petai (Parkia speciosa), jengkol (Archidendron pauciflorum), dan kemiri 
(Aleurites moluccana). Kopi merupakan tanaman penting bagi masyarakat 
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Lampung, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Banyak dikembangkan 
sebagai tanaman tajuk pendek di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten 
Tanggamus. Untuk tajuk sedang dan tajuk tinggi, dikembangkan MPTS seperti 
alpukat (Persea americana), nangka (Artocarpus heterophyllus), dan petai. 
Selain mempunyai peran dalam aspek ekonomi dan budaya, agroforestri kopi 
juga mempunyai peran sebagai penyedia jasa ekosistem seperti konservasi 
biodiversitas, penyerapan karbon, dan pencegahan erosi tanah (Sanudin et al., 
2016).

Dari beberapa contoh keberhasilan pengelolaan HKm tersebut, salah satu 
kuncinya terletak pada kompromi dan pemilihan komoditi yang diusahakan. 
Hal ini sejalan dengan Aji et al. (2015) bahwa kompromi yang realistis antara 
tanaman hutan (sesuai aturan kehutanan ilmiah) dan tanaman komoditas 
yang dikehendaki oleh masyarakat di lahan HKm menjadi kunci keberhasilan 
HKm Sumberjaya.

Hkm juga mempunyai cerita sukses dalam merehabilitasi lahan alang-alang 
di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Alang-alang kering menjadi 
sumber api atau bahan bakar kebakaran hutan dan lahan. Pengetahuan 
tersebut sudah diketahui oleh pemerintah dan masyarakat. Yang menjadi 
masalah adalah bagaimana mengurangi lahan alang-alang sebagai sebuah 
tindakan preventif? Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengurangi 
meluasnya padang alang-alang di tengah berkembangnya budaya pembakaran 
lahan saat membuka ladang. Intensifikasi penggarapan lahan tanpa bakar, 
penguatan kelompok tani melalui pelatihan/pendampingan yang kontiniu, dan 
keberhasilan membasmi alang-alang telah membuat lahan menjadi jauh lebih 
produktif dan semakin membaiknya tata air tanah, terutama ketersediaannya 
di musim kemarau (Wiratno, 2017).

Beberapa contoh HKm yang dinilai berhasil adalah HKm Kalibiru di 
Kabupaten Kulon Progo (juara 1 tingkat nasional tahun 2014), HKm Buhung 
Lali di Kabupaten Bulukumba (juara 1 tingkat nasional tahun 2015), dan 
HKm Santong di Kabupaten Lombok Utara. HKm Santong merupakan HKm 
pertama yang lulus penilaian sertifikasi ekolabel Pengelolaan Hutan Berbasis 
Masyarakat Lestari (PHBML). Cerita sukses HKm Santong merupakan bukti 
nyata bahwa Perhutanan Sosial dengan skema HKm dapat diterapkan untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.
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Komitmen kelompok masyarakat, keberadaan pendampingan dari pihak lain, 
dan dukungan pemerintah daerah merupakan faktor yang mempengaruhi 
kesuksesan HKm pada beberapa daerah. Dukungan pemda diberikan dalam 
bentuk alokasi anggaran daerah pada proses penyiapan usulan sampai dengan 
pasca-izin serta tidak memperlambat proses perizinan. Sebagai contoh, HKm 
Kalibiru mendapatkan fasilitasi pendampingan dari Yayasan Damar sampai 
mendapatkan izin HKm, kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi bantuan 
infrastruktur ekowisata dari pemerintah daerah dan para pihak lainnya. Saat 
ini HKm Kalibiru menjadi barometer pengembangan ekowisata di areal 
HKm. HKm Buhung Lali di Bulukumba yang difasilitasi Sulawesi Community 
Foundation (SCF) dan Kemitraan juga telah mampu mendiversifikasi hasil 
hutannya, di antaranya mengembangkan produk gula semut aren dan mulai 
memasarkan, baik untuk pasar lokal maupun lintas daerah (Suhariyanto, 
Soedomo, Renaldi, & Yudianti, 2015).

Tabel 1 Beberapa model HKm yang berhasil

Model HKm
HKm

Kelembagaan/
pendampingan KeteranganNama 

kelompok
Kegiatan/komoditas 

yang diusahakan/luas
Rehabilitasi 
lahan kritis 
(alang-alang)

HKm Desa 
Tebing Siring, 
Tanah Laut, 
Kalsel

Karet, beringin, 
mahoni, jengkol, 
peternakan (sapi, ikan), 
dan lebah madu kelulut
(400 ha)

- Dikelola oleh 2 
kelompok tani

- Pendamping 
JIFFRO-Jepang, 
Universitas 
Lambung 
Mangkurat, dan 
PT Brigestone

Contoh penggarapan lahan 
tanpa bakar pada lahan alang-
alang untuk menghindari 
kebakaran

Agroforestri 
kopi

HKm Solok 
Rajo, Solok, 
Sumatera 
Barat

Kopi arabika
(± 3.200 ha)

Koperasi Produsen 
Serba Usaha “Solok 
Radjo”

Kopi Solok Rajo memperoleh 
penghargaan bergengsi 
di ajang Melbourne 
International Coffee Expo 
2016. Omset yang dicapai 
>Rp1,5 miliar tahun 2017

Hkm 
Sinar Jawa, 
Tanggamus, 
Lampung

Kopi, kemiri, lada, pala, 
durian, jengkol, dan 
lainnya
(11, 65 ha)

Gapoktan Sidodadi 
bekerja sama dengan 
PT Ulubelo Kofco 
Abadi

- Produk turunan kopi 
dan madu dalam bentuk 
kemasan

- Pemanfaatan jasa 
lingkungan berupa aliran 
sungai untuk mikrohidro 
sehingga menerangi desa 
secara gratis
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Model HKm
HKm

Kelembagaan/
pendampingan KeteranganNama 

kelompok
Kegiatan/komoditas 

yang diusahakan/luas
HKm 
Beringin Jaya, 
Tanggamus, 
Lampung

- Kopi, lada, pala, 
cengkeh, kemiri, 
pisang, madu, jahe 
merah, ubi talas, 
kunyit, kencur, 
lengkuas, serai, dan 
kapulaga

- Ekowisata air 
terjun, sumber air 
bersih, dan energi 
terbarukan

(871 ha)

Dikelola oleh 350 
kepala keluarga (KK)

- Juara 1 HKm tahun 2016
- Program pengembangan 

ekonomi terpadu seperti 
optimalisasi produk 
HHBK (intensifikasi 
pengelolaan tanaman, 
pengelolaan pasca-panen, 
penyiapan industri hilir), 
pembentukan badan usaha, 
permodalan, dan jaringan 
pasar

Agroforestri 
MPTS

HKm Serasa, 
Kepahing, 
Bengkulu

Kemiri, durian, petai, 
jengkol, dan pinang
(455,25 ha)

Kelompok tani Produktivitas petani 
mencapai 15 kg/orang/hari

HKm 
Buhung Lali, 
Bulukumba, 
Sulawesi 
Selatan

- Agrofrestri MPTS 
seperti aren, kakao, 
kemiri, buah-
buahan, jambu 
mente

- Wisata alam seperti 
pemandian, gua, 
camping ground

- Potensi kayu yakni 
jati lokal, mahoni, 
dan gmelina

(912 ha)

1.231 KK, SCF, 
Kemitraan

- Juara 1 lomba wanawisata 
kategori HKm tahun 2015

- Menghasilkan produk gula 
aren (gula semut) dengan 
produksi 300 kg/bulan

HKM 
Santong, 
Lombok 
Utara

Kakao, kopi, kemiri, 
nangka, pisang, pinang, 
daun sirih, keladi, vanili, 
bambu, dan rebung
(221 ha)

285 KK, Koperasi 
Tani Hutan Maju 
Bersama, Konsepsi, 
WWF

Sertifikasi PHBML LEI

Rehabilitasi 
mangrove

HKm 
Seberang 
Bersatu, 
Belitung, 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung

Terdapat beberapa zona 
ekowisata:
- Zona wisata minat 

khusus (nusantara 
tourism)

- Zona dermaga yatch 
dan private tourism

- Zona wisata air tawar
- Zona wisata kebun 

buah dan peternakan
- Zona pengembangan 

wisata bahari
(255 ha)

105 KK dan 203 
anggota

Ekowisata mangrove 
dengan kegiatan tracking, 
pengamatan biota laut, 
pengamatan burung, dan 
penanaman mangrove

Tabel 1 Beberapa model HKm yang berhasil (lanjutan)
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Model HKm
HKm

Kelembagaan/
pendampingan KeteranganNama 

kelompok
Kegiatan/komoditas 

yang diusahakan/luas
HKm Aek 
Berik, Lubuk 
Kertang, 
Langkat, 
Sumatera 
Utara

Kawasan wisata hutan 
mangrove
(410 ha)

108 KK Rehabilitasi mangrove

Wisata alam 
landscape view

HKm 
Kalibiru, 
Kulon Progo, 
DIY

Kawasan wisata alam 
pemandangan hutan 
(air terjun, landscape 
view)
(167,2 ha)

7 KTH, LSM Javlec, 
Yayasan Damar, 
Forum Komunikasi 
dan Konsultasi HKm

- Juara 2 lomba wanalestari 
kategori HKm, menyerap 
tenaga kerja 239 orang

- Pendapatan bersih Rp1,17 
miliar/tahun

- Menciptakan multiplier 
effect di bidang lain seperti 
industri oleh-oleh dan 
kerajinan lokal

HKm Rimba 
Lestari, 
Lombok 
Tengah, NTB

- Agroforestri 
tanaman MPTS, 
perkebunan, dan 
obat meliputi durian, 
kemiri, aren, nangka, 
alpukat, pinang, 
empon-empon, kopi, 
dan ketak

- Wisata alam air 
terjun

(840 ha)

Anggota sebanyak 
1.261 orang

Wisata alam air terjun 
mampu meningkatkan taraf 
hidup masyarakat

C. Permasalahan HKm
Pada banyak kasus, HKm telah terbukti meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan berhasil melestarikan hutan. Di sisi lain, terdapat beberapa 
pemberian izin HKm yang belum memberikan dampak ekonomi pada 
masyarakat. Nandini (2013), Sulastri & Suhartoyo (2019) menyatakan 
pemberian izin HKm kurang berkontribusi terhadap pendapatan sehingga 
belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan, antara 
lain:

1. Luas lahan garapan yang tidak sesuai dengan jumlah anggota pengelolanya 
(Sulastri & Suhartoyo, 2019) dan belum mampu menyelesaikan persoalan 
distribusi pengelolaan lahan (Tangngareng & Ridha, 2016).

Tabel 1 Beberapa model HKm yang berhasil (lanjutan)
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2. Kondisi biofisik kawasan yang kurang mendukung sehingga hanya jenis-
jenis tertentu yang bisa tumbuh (Nandini, 2013). Keterbatasan jenis yang 
sesuai dan memiliki nilai ekonomi, misalnya pada lahan gambut, ada 
beberapa komoditi yang sesuai dengan kondisi lahan gambut tetapi belum 
memiliki nilai ekonomi tinggi.

3. Kurangnya kemampuan berswadaya sehingga cenderung melakukan 
kegiatan pertanian semusim (Sulastri & Suhartoyo, 2019).

4. Petani HKm belum mampu memaksimalkan pengelolaan potensi sumber 
daya yang ada, masih cenderung pada kegiatan on farm dan belum 
memperhatikan input, penanganan pasca-panen, dan pemasaran (Sulastri 
& Suhartoyo, 2019).

5. Sistem usaha tani yang tidak berkesinambungan karena keterbatasan 
ruang tumbuh. Sistem agroforestri dengan tanaman kayu akan berakhir 
ketika tanaman kayu tersebut sudah menutup tajuknya.

Safe’i, Febryano, & Aminah (2018) menyebutkan bahwa aktivitas gabungan 
kelompok tani (gapoktan) dalam kawasan yang diberikan izin HKm telah 
mengakibatkan terjadi pengurangan tutupan lahan hutan karena dikonversi 
menjadi lahan pertanian. Hal ini terjadi karena masyarakat melakukan 
budidaya secara monokultur meskipun sudah diberikan izin HKm. Budidaya 
tersebut memberikan pengaruh negatif pada kesuburan tanah, namun 
memberikan pendapatan tertinggi dibandingkan dengan pola-pola yang lain 
(Ruchyansyah, Wulandari, & Riniarti, 2018). Hal tersebut sejalan dengan 
penelitian Muhdar, Dirawan, & Wiharto (2019) bahwa orientasi pengelolaan 
HKm oleh masyarakat masih pada target ekonomi jangka pendek dan belum 
berwawasan ekologis dan ekonomi berkelanjutan.

Makna program HKm oleh masyarakat dipahami sebagai kesempatan 
memperoleh hak kelola lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan 
usahatani. Akibatnya masyarakat cenderung berperilaku eksploitatif untuk 
memaksimalkan manfaat ekonomi lahan. Penerapan program HKm oleh 
masyarakat belum efektif mendukung pelestarian sumber daya hutan secara 
berkelanjutan (Mukhtar, Sumarno, & Hidayat, 2010). Hal tersebut juga terjadi 
pada HKm di Pulau Lombok. Program HKm telah memberikan dampak 
positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang terlibat di dalamnya, 
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namun sebaliknya terjadi permasalahan biofisik yang cukup serius yaitu 
tutupan lahan yang cukup terbuka (20-30%). Kawasan tersebut mengalami 
gangguan ekologis dan komposisi tanaman kayu ataupun MPTS sangat 
terbatas sehingga memiliki kecenderungan terjadinya erosi tinggi (Kusumo et 
al., 2004; Amiruddin, Suardji, & Abdullah, 2001).

Permasalahan lain adalah terkait izin pemanfaatan kayu. Meskipun mendapat 
ruang di dalam peraturan perundang‐undangan untuk memanfaatkan 
hasil hutan kayu, sampai saat ini belum ada masyarakat pengelola HKm 
yang dapat memanen kayu dari HKm. Fakta di lapangan menunjukkan 
bahwa kayu yang ada di HKm secara keseluruhan sudah layak tebang. Sejak 
dikembangkannya HKm tahun 1997, anggota HKm Santong dan HKm 
Sambelie belum memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan berupa kayu 
(IUPHHK-HKm). Kondisi ini mengakibatkan penurunan kualitas kayu 
sengon buto yang ditanam selama belasan, bahkan puluhan tahun yang dapat 
mengakibatkan kerugian ekonomi masyarakat. Semakin tua, nilai ekonomi 
sengon buto semakin turun karena terjadi pengeroposan pada bagian dalam 
kayu. Masyarakat kecewa karena pada awalnya mereka diminta menanami 
lahan kritis, tetapi setelah tanaman sengon besar tidak boleh ditebang. 
Masyarakat juga kesulitan mengembangkan penanaman bibit baru karena 
lahan sudah penuh dan rapat oleh tanaman. Hal ini memunculkan wacana 
baru bahwa pelibatan masyarakat dalam konteks pengelolaan sumber daya 
hutan (utamanya kayu) hanya dikenal dalam terminologi izin pemanfaatan 
kayu di atas tanah milik (IPKTM) (Takwin, 2012; KPSHK, 2017).

Secara umum luas lahan kelola HKm cukup bervariasi dengan kisaran 0,25-
2,0 hektar. Seharusnya luas lahan garapan berdampak terhadap pendapatan 
petani, namun realitasnya semakin luas lahan garapan tidak menjamin 
pendapatan petani selalu lebih besar (Arya, 2014 dalam Suradiredja et al., 
2017b). Faktor utama yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani antara 
lain adalah pengelolaan lahan secara intensif. Pada beberapa kasus, petani 
yang memiliki lahan garapan di atas satu hektar tidak mampu menggarap 
lahannya secara intensif karena keterbatasan tenaga kerja. 

Menurut Zainal (2007), beberapa kendala yang menyebabkan belum 
berhasilnya pelaksanaan HKm untuk dapat menyejahterakan masyarakat di 
sekitar hutan adalah luas garapan yang tidak sesuai dengan jumlah peserta, 
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sistem usaha tani yang masih sederhana dan subsisten, kemampuan usahatani 
yang terbatas (lebih cenderung ke tanaman semusim), belum ada usaha 
dari pemerintah, serta pengelolaan belum memperhatikan pasca-panen dan 
pemasaran sehingga nilai tambahnya relatif kecil. 

HKm adalah kebijakan pemberian hak kelola hutan ke kelompok dengan 
berbasis manajemen modern. Model-model pengelolaan secara kelompok 
tidak dikenal oleh masyarakat dalam sejarah pengelolaan hutannya. Kelompok 
Tani Hutan adalah model organisasi yang dikenalkan pemerintah berdasarkan 
Permenhut No. 622/Kpts-II/1995 (Santosa & Silalahi, 2011). Menurut Nandini 
(2013), konsep awal pembentukan HKm dilakukan melalui pembentukan dan 
penguatan kelembagaan dengan harapan kelembagaan HKm mampu menjadi 
ujung tombak dalam pengelolaan HKm dalam kurun waktu yang panjang. 
Namun demikian, kelembagaan HKm yang konsep awalnya telah dirancang 
secara baik ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal 
karena tidak ada pendampingan secara kontiniu. Pendampingan HKm hanya 
dilakukan pada awal kegiatan dan dilepas ketika kelembagaan HKm belum 
mandiri. Selain itu, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia menjadi 
faktor penyebab lain ketidakberhasilan kelembagaan HKm dalam mengelola 
hutan. Kumbara (2014) mengungkap faktor-faktor penghambat pembangunan 
HKm di Desa Gunung Silanu yakni tidak berjalannya kelembagaan dan 
rendahnya sumber daya kelompok tani. Kendala lainnya adalah ketiadaan 
modal untuk memulai penanaman, rendahnya teknologi yang digunakan, 
terbatasnya akses jalan, dan konflik dengan pemilik ternak.

Permasalahan utama dalam implementasi HKm adalah dukungan anggaran 
dari pemerintah daerah yang kurang memadai karena HKm belum menjadi 
program prioritas daerah sehingga pembinaan dan pendampingan yang 
dilakukan kurang maksimal (Sanudin, 2016). Faktor penghambat lain adalah 
koordinasi yang belum maksimal antara pendamping dengan mitra, ketidak-
merataan pelatihan, belum adanya mitra tetap, dan belum dilakukannya 
monitoring dan evaluasi secara berkala (Nurhikmah, Mahbub, & Supratman, 
2018). 

Salah satu kelemahan program HKm adalah ketergesa-gesaan pelaksanaan 
kegiatan yang langsung menuju pada pemenuhan aspek ekonomi dengan 
melupakan tahapan pengembangan institusi dan ekologi. Kasus-kasus 
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kegagalan program HKm di beberapa tempat mengindikasikan bahwa 
penerapan aturan-aturan tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh kesulitan 
implementasi, transparansi, dan ketidaktegasan sanksi bagi pihak-pihak yang 
melanggar (Sumanto, 2009).

D. Kronologi Kebijakan HKm 
Kebijakan HKm telah mengalami perjalanan panjang (Suradiredja, Hakim, 
Pramaria, & Santoso, 2017a; Purnomo et al., 2018; SCF, 2010). Berikut 
kronologi perubahan kebijakan program HKm dan revisi-revisi kebijakan 
yang dilakukan:

1. Kepmenhut No. 622/Kpts-II/1995. Sejarah mencatat program HKm pada 
awalnya bukan untuk pemberdayaan masyarakat tetapi hanya sebatas 
mengikutsertakan masyarakat sebagai tenaga kerja harian lepas dalam 
kegiatan tumpangsari kawasan hutan yang dianggap kritis. Masyarakat 
diberi waktu 2 tahun berturut-turut untuk menanam tanaman tumpangsari 
di sela-sela tanaman kayu-kayuan. 

2. Kepmenhutbun No. 677/1998. Kemajuan cukup krusial terjadi dengan 
dikeluarkannya keputusan ini. Unsur pemberdayaan masyarakat mulai 
diperkenalkan, pemanfaatan hasil hutan diperluas bukan hanya non kayu, 
tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (ekowisata). Selain 
itu, hak kelola areal HKm diperpanjang menjadi 35 tahun. 

3. Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001 mereformasi program HKm yang semula 
bersifat sangat sektoral dan sentralistis, mulai membagi peran pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerhati 
kehutanan. Izin HKm menjadi 25 tahun yang didahului izin sementara 
selama 3-5 tahun untuk menyiapkan kelembagaannya. 

4. Permenhut No. 37/Menhut-II/2007, memperpanjang izin menjadi 35 
tahun. Pemanfaatan kayu oleh peserta HKm memerlukan izin tambahan 
berupa IUPHK-HKm.

5. Permenhut No. P.13/Menhut-II/2010. Munculnya PP No. 6 Tahun 2007 
juncto PP No. 3 Tahun 2008 ikut mewarnai perubahan kebijakan HKm. 
Pemerintah mempercepat alokasi ruang bagi HKm dengan menentukan 
calon areal HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat. 
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6. Permenhut No. P.52/Menhut-II/2011 merevisi pengaturan peserta HKm 
untuk menjamin kepastian terhadap calon pemegang izin pada areal 
kerja HKm yang ditetapkan Menteri, dengan mencantumkan nama-nama 
pemohon yang diketahui oleh camat dan/atau kepala desa setempat. 

7. Permen No. P.88/Menhut-II/2014. Peraturan ini mengatur secara jelas 
pemanfaatan hasil hutan kayu pada HKm dengan mengacu pada PP No. 
12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Peraturan ini 
tidak dapat diterapkan dengan perubahan pembagian urusan antara 
pemerintah pusat dengan perintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, 
ada semangat untuk memperpendek jalur perizinan sehingga pemerintah 
merevisinya kembali.

8. Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. HKm tidak 
diatur dalam peraturan tersendiri tetapi disatukan dengan kelima skema 
Perhutanan Sosial lainnya. 

E. Apa yang Harus Dilakukan untuk 
Memperkuat Program HKm?

Rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran HKm 
adalah:

1. Intervensi kebijakan. Petani HKm membutuhkan beberapa intervensi 
kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan dan tata usaha hasil hutan 
kayu serta retribusi HKm (Supriyanto et al., 2017). Pemerintah sebaiknya 
memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh izin 
pemafaatan hasil hutan kayu. Kebijakan retribusi HKm dimaksudkan 
untuk mempermudah pemerintah dalam mendata hasil pengelolaan 
HKm, baik berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Data ini penting 
untuk menunjukkan dukungan sektor kehutanan terhadap peningkatan 
pendapatan masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, dan pendapatan 
nasional. 

2. Peningkatan kapasitas petani. Pemberian izin HKm hendaknya dibarengi 
dengan peningkatan kapasitas petani. Peningkatan kapasitas ini bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan petani dalam pengelola lahan, meliputi: 
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diversifikasi usahatani, teknik usahatani pada beberapa kondisi ekstrim, 
pengendalian hama penyakit, keterampilan penanganan produk pasca-
panen, kemampuan wira usaha, kemampuan pemasaran, dan kemampuan 
membentuk jaringan. 

3. Proses pendampingan dalam mengelola HKm hingga petani menjadi 
mandiri. Selama ini proses-proses pendampingan hanya dilakukan 
pada awal kegiatan dan dilepas ketika petani belum mandiri (Sulastri & 
Suhartoyo, 2019). 

4. Peningkatan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan 
pengelolaan HKm dalam bentuk pengalokasian anggaran maupun tenaga 
pendamping.

5. Kolaborasi pengelolaan HKm dari semua pihak terkait, baik di tingkat hulu 
maupun hilir. Program HKm harus melibatkan sektor terkait (misalnya 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perkebunaan, 
Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan 
Dinas Pariwisata) untuk memberikan pelatihan kewirausahaan guna 
meneningkatkan nilai tambah hasil hutan (Nandini, 2013; Muttaqin, 
Ardiyanto, & Wahyusi, 2017). 

6. Pembentukan kelembagaan seprofesi. Provinsi Lampung sudah 
mempunyai Forum HKm yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Lampung. Fungsi dan tugas Forum HKm di antaranya 
adalah menjaga agar kebijakan HKm tetap pada jalannya (on the track) 
dan membangun dukungan para pihak dalam penyelenggaraan HKm 
(Dipokusumo, 2011; Sanudin, 2016).

7. Perlu ada instrumen yang memastikan bahwa pengelolaan HKm sesuai 
dengan fungsi hutannya. Untuk agroforestri di hutan lindung, jumlah 
tanaman kayu-kayuan/pohon HHBK minimal 400 pohon per hektar 
yang tersebar secara merata (Permen LHK No. P.105/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, 
Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan). 
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BAB III 
HUTAN DESA: MENGHADIRKAN 
NEGARA DALAM TATA KELOLA 
LOKAL
Edwin Martin

A. Apa itu Hutan Desa: Definisi Legal 
dan Ragam Konseptual 

Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang berada 
dalam wilayah administratif desa, dikelola oleh desa, dan dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan desa. Kalimat tersebut merupakan definisi legal operasional 
tentang HD yang tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. 
Istilah HD dalam peraturan perundangan di Indonesia muncul pertama kali 
dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa hutan berdasarkan statusnya 
terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Pada bagian penjelasan tertulis “.... 
Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
desa disebut hutan desa”. Definisi legal ini mengandung tiga kata kunci, yaitu 
hutan negara, dikelola oleh desa, dan kesejahteraan desa. 

Istilah HD disebut secara spesifik pertama kali dalam batang tubuh peraturan 
perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. 
HD kemudian diatur secara khusus sebagai program pemerintah melalui 
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.49 Tahun 2008 tentang HD. 
PP No. 6 Tahun 2007 dan Permenhut No. P.49 Tahun 2008 menambahkan 
frasa “...hutan negara yang belum dibebani izin/hak” dalam definisi HD. 
Frasa tersebut tidak disebutkan lagi dalam peraturan terakhir, yaitu Permen 
LHK No. 83 Tahun 2016 dan dikembalikan sesuai definisi dalam UU No. 41 
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Tahun 1999. Pada sisi lain, istilah Hutan Desa juga muncul dalam peraturan 
perundang-undangan lain yang tidak bersumber atau mengacu kepada UU 
Kehutanan, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Regulasi ini menyebut 
HD sebagai bagian kekayaan desa yang menjadi sumber pendapatan desa. 

Meskipun tidak identik, istilah hutan desa yang dipakai oleh regulasi di luar 
KLHK memiliki semangat yang sama, yaitu untuk kesejahteraan desa. UU No. 
6 Tahun 2014 tentang Desa memuat istilah ‘hutan milik desa’, sebagai bagian 
aset desa, bagian sumber pendapatan asli desa (Pasal 76). Hutan milik desa ini 
dapat diartikan sebagai Hutan Desa dalam pengertian UU Kehutanan maupun 
hutan lainnya yang dikelola oleh desa. Namun demikian, kerancuan istilah 
dapat saja terjadi antara HD dan hutan lainnya yang secara tradisional dikelola 
oleh desa tetapi di luar hutan negara. Oleh karena itu, untuk memahami istilah 
HD, maka harus diletakkan dalam kerangka pikir Perhutanan Sosial1 sebagai 
payung dari beragam istilah lainnya. 

Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial memuat istilah 
Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) sebagai tenurial atau posisi legal dari 
suatu HD. HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau 
hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. HPHD diberikan oleh 
Menteri. Lembaga desa dalam peraturan ini adalah lembaga kemasyarakatan 
desa yang bertugas untuk mengelola HD. Lembaga desa dapat berbentuk 
koperasi desa atau badan usaha milik desa setempat (Pasal 8 ayat 2). Hal lain 
yang penting dalam peraturan ini adalah bahwa lokasi HPHD berada dalam 
wilayah administrasi desa. Hal-hal tersebut merupakan atribut legal yang 
melekat pada HD dan menjadi pembeda dengan istilah ‘hutan desa’ lainnya 
yang muncul di Indonesia.

Sebelum disebutkan secara khusus dalam UU No. 41 Tahun 1999, istilah 
hutan desa di Indonesia masih jarang ditemukan di dalam literatur ilmiah dan 
belum digunakan secara umum sebagai konsep yang hidup di masyarakat. 
Poffenberger, Walpole, D’Silva, Lawrence, & Khare (1997) ketika membahas 

1 Permen LHK No. 83 tahun 2016 mendefinisikan Perhutanan Sosial sebagai sistem pengelolaan hutan 
lestari yang dilaksanakan 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, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan 
Kehutanan.
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hubungan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat dan peran pemerintah 
untuk kasus di Indonesia, menyebut hutan desa sebagai sebuah program 
penataan persil bagi hutan rakyat di suatu desa. Aliandi & Djatmiko (1998) 
menyebut hutan desa sebagai salah satu bagian tata guna lahan dalam 
monografi desa penelitian mereka, Desa Sungai Telang. Desa tersebut 
berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan 
kawasan hutan yang dikuasai HPH. Hutan desa yang biasa disebut di dalam 
monografi suatu desa ini umumnya mengacu kepada areal di dalam wilayah 
adiministrasi desa yang dinilai berbentuk hutan, namun di luar kawasan hutan 
negara. Perbedaan konsepsi hutan desa ini wajar terjadi karena bagaimanapun 
istilah desa sesungguhnya baru digunakan di luar Jawa dan Bali setelah tahun 
1980-an, sementara hutan di Pulau Jawa identik dengan hutan yang dikuasai 
negara.

B. Hutan Desa: Kehadiran Negara 
Menata Hutan di Desa

Konsep desa mulai dikenal di seluruh Indonesia sejak diberlakukannya UU 
No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sebagaimana termaktub 
dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), “Dalam territoir 
Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan 
volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, 
dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”. Desa, marga, negeri atau 
nagari, dan nama-nama lainnya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum 
yang diakui sejak Indonesia merdeka, sebagai sistem hukum yang diwariskan 
dari pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. 

Dalam kasus di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai tindak lanjut UU 
No. 5 Tahun 1979, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumsel pada tahun 1983 
mengeluarkan keputusan No. 142/KPTS/III/1983 yang berisi penghapusan 
Pemerintahan Marga. Sebanyak 188 marga yang ada saat itu dilebur menjadi 
2.190 desa. Sebagian besar dusun-dusun dalam pemerintahan marga diubah 
menjadi desa. Perubahan struktur pemerintahan ini kemudian diikuti dengan 
memudarnya sistem teritorial yang telah berlaku sejak lama, termasuk Hutan 
Marga.
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Pada masa pemerintahan marga, sejak era Kesultanan Palembang Darussalam, 
kolonial Belanda hingga era kemerdekaan tahun 1983, banyak marga menguasai 
areal tertentu yang disebut sebagai Hutan Marga. Kepala Marga atau disebut 
pasirah atas nama komunal marga menguasai hutan marga, sebagai wilayah 
yang dicadangkan untuk kepentingan perladangan (berpindah) anggota marga 
dan pengembangan dusun (Prasetyo & Kumazaki, 1995; Santun, Murni, & 
Supriyanto, 2010; Smith & Bouvier, 1993). Kepala Dusun atau kerio bersama 
warga dusunnya dapat menetapkan areal di sekitar dusun sebagai hutan 
peramunan atau hutan ramuan, tempat untuk mencukupi kebutuhan kayu 
bagi warga dusun. Meskipun dikuasai secara komunal, pemanfaatan lahan 
hutan marga maupun kayu dari hasil hutan peramunan harus mendapatkan 
izin dari pasirah dan kerio. 

Hutan marga suatu marga2 dan hutan peramunan sebuah dusun sesungguhnya 
merupakan bentuk HD yang disebut pada masa sekarang, meskipun tidak 
berada dalam hutan negara. Ini berarti bahwa HD bukan merupakan konsepsi 
baru, terutama dari sisi semangat dikelola oleh desa (pemerintah) dan untuk 
kesejahteraan desa. Perbedaan konsepsi HD tradisional (misalnya hutan 
marga) dan HD kontemporer selain pada status lahan adalah bahwa HD 
tradisional selalu mengacu kepada areal yang merupakan formasi hutan3. 

Varian lain dari istilah HD adalah Hutan Nagari (HN). Berbeda dengan sistem 
marga di Provinsi Sumsel yang pudar dan hilang sejak diterapkannya UU 
No. 5 Tahun 1979, nagari di Sumatera Barat (Sumbar) masih dipertahankan 
sebagai lembaga tradisional. Nagari adalah suatu kesatuan masyarakat hukum 
adat yang tertinggi di Sumbar, dengan batas-batas tertentu, harta kekayaan 
tertentu, mempunyai penguasa adat dan anggota masyarakat tertentu (Ekawati 
& Nurrochmat, 2014). 

2 Pada saat ini, diskusi tentang hutan marga dan hutan peramunan lebih sering diletakkan dalam 
kerangka program Hutan Adat bagian dari Perhutanan Sosial. Hutan peramunan di Desa 
Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut, Muara Enim, Sumatera Selatan, saat ini dalam proses 
pengajuan pengakuan Hutan Adat.

3 Dalam kasus 14 Hutan Desa di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, areal yang ditetapkan 
menjadi HD adalah kawasan hutan lindung yang formasinya telah berubah bentuk menjadi 
perkebunan kopi; areal yang masih berbentuk hutan tidak menjadi areal kerja HD, kecuali beberapa 
unit HD saja. 
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Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar No. 13 Tahun 1983 mengatur 
tentang pendirian kerapatan adat di tiap-tiap nagari yang lama, meskipun 
sistem nagari dihapuskan dan jorong (struktur pemerintahan di bawah nagari, 
setingkat dusun pada sistem marga) menjadi desa. Era reformasi tahun 2000-
an membawa semangat masyarakat Sumbar untuk kembali kepada sistem 
pemerintahan nagari. Keinginan tersebut diperkuat dengan terbitnya PP No. 
72 Tahun 2005 tentang Desa yang secara prinsip menyebut bahwa istilah desa 
dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi budaya masyarakat setempat. 
Istilah desa dikembalikan menjadi nagari. Karenanya, istilah hutan desa 
yang disebut dalam beragam peraturan perundang-undangan, diadaptasikan 
menjadi hutan nagari. 

Dari sisi sejarah, sebagaimana umum terjadi pada wilayah kekuasaan kolonial 
Belanda di luar Pulau Jawa, hutan nagari di Sumbar mengalami evolusi 
kelembagaan. Nursidah, Nugroho, Darusman, Rusdiana, & Rasyid (2012) 
menjelaskan bahwa sebelum tahun 1916, semua hutan adalah hutan ulayat. 
Setelah pemerintah kolonial Belanda berkuasa, status hutan dibagi menjadi 
dua, hutan register yang dikelola pemerintah dan hutan ulayat yang dikelola 
penghulu dan aturan adat. Setelah Indonesia merdeka, pembagian status hutan 
tersebut tetap dipertahankan sampai tahun 1983. Sejak tahun 1983, status 
hutan berubah menjadi hutan negara dalam fungsi hutan lindung dan hutan 
konservasi yang dikelola oleh pemerintah dan area penggunaan lain (APL) 
yang dikuasai oleh masyarakat dan aturan adat. Ini menyebabkan tumpang-
tindih antara hutan ulayat dengan hutan negara yang berakibat pada konflik 
antara pemerintah dengan masyarakat (adat).

Nursidah et al. (2012) menawarkan alternatif solusi yang dinilai paling efektif 
dan efisien bagi masalah tumpang-tindih hutan ulayat dan hutan negara 
di Sumbar, yaitu dengan mempertahankan sebagai hutan negara tetapi 
memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat adat. Model pengelolaan 
yang dianggap tepat sebagai solusi kasus tersebut adalah model pengelolaan 
hutan nagari (HN), sebagai manajemen kolaboratif yang dapat diterima semua 
pihak, mengakomodasi aturan adat, dan sejalan dengan aturan pemerintah 
(peraturan tentang hutan desa). Menurut Hamzah, Suharjito, & Istomo 
(2015), HN merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan, dimiliki dan 
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dikuasai oleh persekutuan masyarakat nagari. Status penguasaan HN adalah 
hak komunal (communal property) yang dikelola nagari dengan tujuan untuk 
kesejahteraan masyarakatnya, tidak boleh dijual atau diubah kepemilikannya 
kepada pihak luar. 

Konsepsi hutan desa di Indonesia, baik sejak istilah yang dimunculkan 
melalui peraturan perundangan, era hutan marga, hutan nagari (ulayat), 
atau nama lain pada masa sebelum kemerdekaan dan penerapan Tata Guna 
Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982-1984, dan istilah yang hidup di desa 
untuk menunjukkan areal berhutan di dalam wilayah desa sesungguhnya 
mengandung dua makna yaitu teritorialitas negara4 dan upaya negara 
memastikan penyediaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakatnya 
secara berkesinambungan. Jika dirangkum, konsepsi HD mengandung makna 
politis5 dan ekonomis. 

Teritorialitas adalah usaha dari seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi 
atau mengontrol orang, fenomena, dan hubungan keduanya dengan 
membatasi dan menegaskan kontrol atas sebuah area geografis (Sack, 1986 
dalam Vandergeest & Peluso, 1995). Proses teritorialitas disebut teritorialisasi, 
berupa memasukkan atau mengeluarkan orang-orang dalam batas geografis 
tertentu dan tentang mengontrol apa yang dilakukan orang-orang dan akses 
mereka terhadap sumber daya alam dalam geografis itu (Menzies, 1994 
dalam Peluso, 2005). Fakta sejarah menunjukkan bahwa teritorialisasi negara 
terhadap sumber daya hutan seringkali mendapat resistensi dan perlawanan 
ketika berhadapan dengan masyarakat lokal, baik di Indonesia (Maring, 
2008; Rachman, 2012; Shohibuddin & Adiwibowo, 2018) maupun global 
(Isager & Ivarsson, 2002; Lestrelin, 2011), terutama jika bertentangan dengan 
teritorialitas lokal yang telah ada sebagaimana dibahas oleh Nursidah et al. 
(2012). 

4 Desa, marga, nagari, atau apapun nama yang dikenal di nusantara sesungguhnya merupakan 
representasi negara sebagai unit pemerintahan terdepan yang menguasai dan mengatur sumber daya 
alam dan tunduk kepada unit pemerintahan di atasnya. 

5 Peluso & Vandergeest (2001) dan Elmhirst (2011) mnyebut konsep ‘political forest’ untuk menyatakan 
sebuah konstelasi tertentu dari kuasa penataan teritorial (oleh negara), terlihat dari gagasan, praktik, 
dan kelembagaan yang menempatkan batasan-batasan ruang bagi akses dan pemanfaatan lahan oleh 
masyarakat, menyediakan pengakuan dan legitimasi bagi orang tertentu, sementara juga mengeluarkan 
dan melakukan kriminalisasi bagi pelanggar. Karenanya, secara konseptual sesungguhnya HD 
tergolong hutan politik. 
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Dalam sejarah, terutama pada masa otoritas kolonial Belanda dan pemerintah 
Indonesia sampai dengan tahun 1979, teritorialisasi negara terhadap sumber 
daya hutan lokal tidak mengalami masalah berarti karena masyarakat lokal 
mengakomodasi konsep teritorial negara untuk kepentingan klaim lokal 
dan negara tidak mengabaikan konsep dan aturan lokal secara mendasar 
(Wadley, 2003). Proses saling menyesuaikan tersebut terjadi jika kapabilitas 
negara untuk mengatur dan aturan adat yang berlaku dalam posisi sama 
kuat (McCarthy, 2005). Secara politik, elit lokal biasanya melalui kepala desa 
melakukan klaim atau upaya teritorialitas terhadap unit lahan yang dianggap 
bernilai, Peluso (2005) menyebutnya sebagai teritorialisasi lokal. 

Dalam sudut pandang positif, teritorialisasi lokal merupakan salah satu 
elemen di dalam konsepsi HD. Menurut Permen LHK No. 86 Tahun 2016, 
permohonan HPHD diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa dan 
diketahui oleh satu atau beberapa kepala desa yang bersangkutan. Lokasi 
HPHD yang dimohonkan berada dalam wilayah administrasi desa. Secara 
ideal, pemilihan lokasi dan lembaga pengusul HD oleh masyarakat lokal 
merupakan teritorialisasi lokal. 

HPHD adalah tenure, hak sebuah lembaga desa untuk memanfaatkan sumber 
daya di areal kerja HD. Proses pengajuan hingga terbitnya Surat Keputusan 
(SK) HPHD seharusnya merupakan teritorialisasi lokal, sebuah langkah 
politik lokal. Sampai di sini, HD hanya diartikan sebagai “hutan negara 
yang dikelola oleh desa”. Elemen penting “kesejahteraan desa” seharusnya 
merupakan proses lanjutan yang berkesinambungan, sebuah langkah ekonomi 
lokal-global. Langkah ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga 
desa dan perangkat-perangkat penyusunannya memiliki kemampuan yang 
mutakhir dan adaptif dalam memanfaatkan sumber daya HD dan turunannya. 

Kemampuan menghasilkan keuntungan dari sesuatu disebut oleh Ribot & 
Peluso (2003) sebagai akses dalam teori yang dikenal dengan theory of access. 
Konsep akses ditempatkan pada analisis siapa sebenarnya yang beruntung 
dari sesuatu dan melalui apa proses yang mereka lakukan. Bagi Ribot & Peluso 
(2003), kemampuan sama dengan kekuasaan (power). Kekuasaan dapat 
bersumber dari teknologi, kapital, pasar, pengetahuan, kewenangan, identitas 
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sosial, dan relasi sosial. Jika kemampuan ini dikuasai atau dipertahankan 
untuk ditingkatkan oleh aktor-aktor HD maka pengelolaan HD oleh mereka 
akan dapat mewujudkan kesejahteraan desa.

Makna politis dan ekonomis dari konsepsi HD diterjemahkan menjadi 
mekanisme tata wilayah dan tata kuasa. Apakah kedua mekanisme 
tersebut cukup untuk mewujudkan cita-cita konsepsi HD? Apakah kedua 
mekanisme tersebut dapat diwujudkan dalam praksis? Bagaimana caranya? 
HD sebagai sebuah konsep dan praktik akan menghadapi tantangan dalam 
mewujudkannya sebagai sebuah ideologi, politik, instrumen relasi sosial, 
dan teknologi. Dalam tulisan ini, istilah HD selalu mengacu pada kata kunci 
penting yang tidak terpisahkan, yaitu hutan negara, dikelola oleh desa, dan 
untuk kesejahteraan desa.

C. Dinamika Aturan Pendukung 
dan Latar Belakang Hutan Desa

Sejak pertama kali diundangkan pada tahun 2008, peraturan tentang HD 
telah mengalami lima kali perubahan dan penyempurnaan. Ini menunjukkan 
semangat dan kesungguhan pemerintah dan para pihak dalam mendukung 
terwujudnya HD. Permenhut No. P. 49 Tahun 2008 diubah menjadi Permenhut 
No. P.14 Tahun 2010, kemudian diganti menjadi Permenhut No. P.53 Tahun 
2011, selanjutnya berubah menjadi Permen P.89 Tahun 2014, semuanya 
tentang HD. Perubahan aturan terakhir adalah keluarnya Permen LHK No. 
P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Aturan terakhir ini mencakup 
semua skema Perhutanan Sosial, termasuk HD. Inti dari proses perubahan 
tersebut adalah upaya untuk percepatan dan penyederhanaan dalam proses 
pengajuan/permohonan izin HPHD pada taraf birokrasi dan kesesuaian 
dengan fakta lapangan. Jika sebelumnya memerlukan waktu hingga paling 
lama 180 hari, berubah menjadi hanya paling lama 34 hari sampai terbit izin 
(P 89/2014 tentang Hutan Desa dan P 83/2016 tentang Perhutanan Sosial).

Permenhut No. P.49 Tahun 2008 memuat aturan-aturan pengusulan 
areal kerja HD dan hak pengelolaan HD yang jika dicermati cukup rumit 
dan tanpa kejelasan batas waktu. Permen P.14 Tahun 2010 dibuat untuk 
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menyederhanakan prosedur permohonan usulan dan verifikasi dalam rangka 
penetapan areal kerja (PAK) HD. Permen P.53 Tahun 2011 dirancang dalam 
rangka menjamin kepastian calon pemegang izin pada areal kerja HD yang 
telah ditetapkan oleh Menteri sehingga perlu mencantumkan nama-nama 
pemohon yang diketahui oleh camat dan/atau kepala desa setempat. Permen 
P.89 Tahun 2014 disusun untuk memberikan jaminan kepastian hukum 
dalam hak pengelolaan HD. Kerumitan yang muncul dalam periode 2008 
hingga 2014 ini terjadi karena aturan-aturan HD tersebut memuat 2 prosedur 
berkelanjutan yang dalam prosesnya terpisah secara entitas, yaitu penetapan 
areal kerja oleh Menteri dan penerbitan HPHD oleh Gubernur/Bupati.

Hutan Desa di Indonesia, jika dipelajari lebih dalam berdasarkan proses 
pengusulan untuk mendapatkan tenurial, dapat dikelompokkan menjadi 
dua kategori, yaitu HD periode awal (2008-2014) dan HD periode lanjutan 
(2015-sekarang). HD periode awal, berdasarkan sejarah inisiatif pengusulan, 
dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu HD inisiatif LSM/NGO, HD 
inisiatif UPT Kementerian LHK (dalam banyak kasus yaitu Balai Pengelolaan 
DAS), HD inisiatif Dinas Kehutanan Kabupaten, dan HD inisiatif kelompok 
masyarakat. HD periode lanjutan tidak lagi melibatkan peran UPT 
Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK), namun selain inisiatif-inisiatif 
lembaga yang telah disebutkan dalam periode awal, juga menunjukkan peran 
besar lembaga Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Inisiatif berarti siapa 
yang memberi gagasan kepada kelompok masyarakat dan mengawal proses. 
Apakah keragaman inisiatif ini mempengaruhi kinerja HD?

Dalam masa periode awal (2008-2014), capaian kerja program HD tidak 
seluas capaian kerja program HKm dan HTR karena proses yang dinilai 
lebih rumit. Pendampingan sangat menentukan cepat atau lambatnya proses 
tersebut, terutama pendampingan oleh LSM. HD pertama di Indonesia yaitu 
di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi. 
HD ini mendapatkan SK PAK dari Menteri dan HPHD dari Gubernur Jambi 
pada tahun yang sama, 2009. Hutan dan masyarakat di Desa Lubuk Beringin 
difasilitasi dan didampingi oleh Warsi, salah satu LSM di Jambi, dalam 
program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). 
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Desa Labbo, Desa Pattaneteang, dan Desa Campaga di Kabupaten Bantaeng, 
Sulawesi Selatan menyusul memperoleh penetapan areal kerja dan HPHD 
pada tahun 2010, sebagai HD kedua di Indonesia. Tiga HD tersebut difasilitasi 
dan didampingi oleh RECOFTC, Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan 
pemerintah daerah (pemda) sejak tahun 2005 (Nurhaedah & Hapsari, 2014) 
sehingga memudahkan proses lahirnya HD. Hampir berbarengan dengan tiga 
HD di Bantaeng tersebut, HD ketiga di Indonesia muncul dari Desa Muara 
Merang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Salah satu LSM di Sumsel, yaitu 
Wahana Bumi Hijau (WBH) memfasilitasi dan mendampingi Desa Muara 
Merang sejak tahun 2001. 

Hutan Desa periode awal merupakan tonggak dan pelajaran bagi perkembangan 
HD lanjutan, terutama dalam proses pengusulan dan dukungan situasi 
sosial politik. Tabel 2 menunjukkan perkembangan HD dalam periode awal, 
tahun 2009-2014. Sejak ditetapkannya HD pertama di Desa Lubuk Beringin, 
Kabupaten Bungo, Jambi pada tahun 2009, HD diminati oleh para pihak, 
LSM, Pemda, dan UPT Kementerian Kehutanan sebagai skema dalam PHBM. 
Selama periode ini, Menteri Kehutanan menerbitkan 224 SK PAK sedangkan 
SK HPHD yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati sebanyak 37 unit SK. 

Tabel 2 Perkembangan Hutan Desa dalam periode awal (2009–2014)
Tahun SK Penetapan Areal Kerja (unit) SK HPHD (unit)
2009 1 1
2010 12 4
2011 40 4
2012 11 2
2013 45 26
2014 115 0

Keterangan: Data disiapkan oleh Sub Direktorat Penyiapan Hutan Desa KLHK, diolah penulis.

Selain masalah inisiatif dan pendampingan pengusulan, pembahasan tentang 
HD menarik untuk dicermati jika dilihat dari sudut pandang motivasi 
inisiator dan kelompok masyarakat pengusul. Dalam periode awal, semangat 
para pihak untuk mengajukan program HD meliputi paling tidak dua latar 
belakang atau motivasi utama6, yaitu semangat keadilan dan penyelesaian 

6 Penulis melakukan analisis isi (content analysis) terhadap beragam informasi HD yang tersedia di 
internet dalam periode berita 2009 sampai dengan 2019.
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konflik. Semangat keadilan berupa narasi bahwa desa dan masyarakatnya 
harus mendapatkan akses legal untuk mengelola hutan yang berada di dalam 
wilayah administrasi desa, sebagai anti tesis pengelolaan hutan oleh negara 
yang dianggap menegaskan otoritas desa. Semangat penyelesaian konflik 
adalah narasi untuk menawarkan alternatif pengelolaan areal kawasan hutan 
yang terlanjur mengalami deforestasi dan degradasi, dirambah masyarakat 
untuk kepentingan pertanian dan ekstraksi kayu. 

HD dengan semangat keadilan, biasanya -tetapi tidak selalu- difasilitasi dan 
didampingi oleh LSM atau lembaga perguruan tinggi. HD jenis ini dapat 
dikelompokkan lagi berdasarkan situasi modal sosial dan budaya masyarakat 
desa, yaitu 1) “tinggi” misalnya untuk kasus HD Namo di Palu, Sulawesi 
Tengah; HD Labbu di Bantaeng, Sulawesi Selatan; HD Rio Kemunyang, 
Desa Durian Rambun, Jambi; HN Simancung di Sumbar; dan 2) “rendah” 
misalnya untuk kasus HD Muara Merang dan Kepayang di Muba, Sumsel; HD 
Segamai dan Serapung di Riau. HD dengan semangat penyelesaian konflik, 
biasanya -meskipun dalam praktiknya bercampur baur- difasilitasi oleh Dinas 
Kehutanan Kabupaten dan UPT Kementerian Kehutanan. HD kelompok 
ini dapat dibagi menjadi dua berdasarkan taraf interaksi masyarakat dengan 
lahan kawasan hutan, yaitu pertanian tradisional dan pertanian ekspansif. HD 
dengan areal kerja pertanian tradisional misalnya terjadi pada beberapa HD eks 
marga Semende di Kabupaten Muara Enim, Sumsel. HD pertanian ekspansif 
misalnya pada banyak kasus HD di Provinsi Lampung dan Bengkulu7. 

Pemerintah mengevaluasi kelambanan proses penerbitan hak pengelolaan 
HD dan mengupayakan penyederhanaan proses melalui Permen LHK No. 83 
Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Selain tidak dikenal lagi pembagian 
penerbitan areal kerja oleh Menteri dan HPHD oleh kepala daerah, aturan 
Perhutanan Sosial ini memuat ketentuan peralihan, salah satunya bahwa 
proses penerbitan HPHD yang sedang diusulkan kepada kepala daerah untuk 
periode awal 2010-2014 maka Menteri menerbitkan HPHD. Proses penerbitan 
izin dan hak Perhutanan Sosial makin dimudahkan dengan inovasi pemerintah 
yang mendorong kelahiran Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS) di 
tiap provinsi sebagai fasilitator dan mekanisme jemput bola.

7 Paragraf ini ditulis berdasarkan analisis isi berita, wawancara penulis dengan beberapa ketua LPHD, 
dan catatan penelitian Hutan Desa yang penulis lakukan dalam periode 2014-2019.
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D. Capaian HD Saat Ini 
Capaian akses kelola Perhutanan Sosial saat ini tersaji dan dapat dilihat 
melalui situs http://beta.sinav-perhutanan-sosial.appspot.com/statistik. Data 
terakhir yang ditampilkan adalah per 21 Oktober 2019. Statistik ini meliputi 
semua skema Perhutanan Sosial: HD, HKm, HTR, Kemitraan, dan HA. Akses 
kelola Perhutanan Sosial mencapai luasan 3.439.256,51 ha dengan jumlah SK 
sebanyak 6.156 unit yang meliputi penerima manfaat 773.395 KK (Gambar 8). 
Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2014-2019 
yakni seluas 12,7 juta ha, capaian kerja 5 tahun terakhir sudah 6 kali lipat lebih 
tinggi daripada capaian Perhutanan Sosial periode awal yang tidak sampai 
500.000 ha. Khusus HD, capaian akses kelola sampai Oktober 2019 adalah 
seluas 1.435.618 ha dengan jumlah SK sebanyak 793 unit, suatu capaian terluas 
dan terbanyak KK penerima manfaat dibandingkan skema Perhutanan Sosial 
lainnya, meskipun dari sisi jumlah unit SK masih lebih rendah dibandingkan 
skema HKm dan HTR. 

Gambar 8 Capaian akses kelola Perhutanan Sosial per 21 Oktober 2019.
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Gambar 9 Capaian Hutan Desa (HPHD) dalam periode 2015-2019.

Capaian akses kelola HD pada periode lanjutan (2015-2019) meningkat 
hampir 20 kali lipat dibanding periode awal (2009-2014). Selama masa 4 tahun 
pertama periode lanjutan (2015-2019), capaian akses kelola HD selalu paling 
tinggi dibandingkan skema Perhutanan Sosial lainnya. Ini menunjukkan 
tingginya animo dan harapan para pihak terhadap skema HD. Capaian ini 
melonjak pesat pada tahun 2017 dan mencapai puncaknya pada tahun 2018 
(Gambar 9) sebagai hasil dari kemudahan proses dan fasilitasi tindak lanjut 
Permen LHK No. 83 Tahun 2016. Di balik capaian yang fenomenal tersebut, 
tercatat sebanyak 158 unit usulan yang ditolak oleh KLHK untuk diproses. 
Alasan penolakan adalah tumpang-tindih izin atau permohonan pada wilayah 
blok KPH yang tidak diperuntukkan sebagai HD (Ardiputri, 2019; komunikasi 
pribadi). 

E. Implementasi HD dan Hambatan 
di Lapangan

Implementasi HD merupakan pembahasan atas pertanyaan apakah lembaga 
desa memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan melestarikan hutan setelah mendapatkan hak akses 
pengelolaan HD? HD telah memasuki satu dekade meskipun kebanyakan 
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unit baru saja lahir. Laporan beragam pihak dan berdasarkan catatan 
etnografis penulis, implementasi HD dapat dikelompokkan menjadi empat 
kondisi faktual, yakni progresif, diam aktif, diam pasif, dan kontraproduktif. 
Secara umum, evaluasi keberhasilan Perhutanan Sosial atau PHBM selalu 
bersandar pada dua indikator utama, yaitu peningkatan tutupan hutan dan 
kesejahteraan masyarakat (Edmunds & Wollenberg, 2003; Martin, Herdiana, 
Nurlia, & Premono, 2020; Maryudi et al., 2012). Untuk mencapai dua manfaat 
tersebut, berdasarkan analisis kunci-kunci keberhasilan Perhutanan Sosial 
secara global, dibutuhkan suasana pemungkin yang meliputi tiga faktor, yaitu 
kuasa/kontrol, komoditi, dan kultur (K3).

1. HD Progresif
HD progresif memiliki ciri-ciri dari sisi kuasa/kontrol yakni kejelasan batas-
batas tenurial secara fisik: batas luar, zonasi wilayah, pengakuan hak individual 
dan hak kolektif, lembaga pengelola mengendalikan keseluruhan areal kerja 
HD (informasi, aktivitas, transaksi); lembaga pengelola terorganisir dan 
memiliki hubungan baik ke dalam (masyarakat lokal dan pemerintah desa) 
dan keluar (lembaga luar) yang ditandai dengan banyaknya kerja sama 
dengan pihak luar; pemerintah desa secara aktif mendukung perkembangan 
HD, misalnya dengan mengalokasikan Dana Desa dan semacamnya untuk 
kepentingan kemajuan HD. 

Dari sisi komoditi, HD progresif ditandai dengan adanya rencana bisnis yang 
memberikan nilai tambah bagi beragam komoditas yang telah ditetapkan, baik 
dalam keberlanjutan (kontinuitas), peningkatan produktivitas (kuantitas), 
peningkatan mutu produksi dan pengolahan (kualitas), dan upaya branding. 
Dari sisi kultural terlihat dari hubungan saling ketergantungan antara sumber 
nafkah utama atau kebutuhan pokok sehari-hari dengan eksistensi hutan, 
masyarakat memiliki tradisi kerja kolektif terkait sumber daya, dan masyarakat 
menerapkan pluralisme hukum terkait pelanggaran aturan, di mana secara 
formal hukum negara lebih mengemuka. Meskipun belum sempurna, HD 
Sungai Beras di Tanjabtim, Jambi, HN Taram di Kabupaten Limapuluh Kota, 
Sumbar, HD Bentang Pesisir Padang Tikar di Kubu Raya, dan HD Laman 
Satong di Ketapang Kalbar adalah contoh HD progresif.
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2. HD Diam Aktif
HD diam aktif adalah HD yang telah berupaya meningkatkan sisi kuasa, 
komoditi, dan kulturnya, namun belum mampu melaksanakan secara 
keseluruhan karena kendala inisiatif, dana, dan belum menjadi prioritas utama 
pemerintah desa. HD ini memiliki lembaga pengelola yang aktif sehingga 
sering mendapatkan alokasi kegiatan dan fasilitasi dari pemerintah/KPH. 
HD tergolong diam aktif misalnya HD Sukaraja dan HD Padan di Kabupaten 
Lampung Selatan, Lampung, HD Taba Padang di Kepahiang Bengkulu, dan 
HD Tanjung Agung di Muara Enim, Sumsel.

3. HD Diam Pasif
HD disebut diam pasif jika setelah mendapatkan SK HPHD, tidak mengalami 
perubahan sama sekali, baik dari sisi kuasa, komoditi, maupun kultur. Lembaga 
pengelola HD ini biasanya dibentuk hanya untuk memenuhi kelengkapan 
administrasi pengusulan. Pengurus lembaga dan pemerintah desa telah merasa 
nyaman dengan situasi yang ada dan meragukan kemanfaatan implementasi 
HD. 

4. HD Kontraproduktif
HD tergolong kontraproduktif jika dalam implementasinya justru memburuk 
dalam hal kuasa, komoditi, dan kultur; areal kerja tidak terkendali dan 
mengalami deforestasi serta alih fungsi, dan terjadi konflik internal antara 
lembaga pengelola dan pemerintah desa. HPHD ditafsirkan sebagai kebebasan 
untuk berbuat sekehendak, bukan mengelola hutan. 
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F. Potensi Pengembangan HD: 
Catatan Kritis untuk Perbaikan 
Kebijakan

Periodesasi pengembangan HD akan memasuki fase pematangan pada kurun 
waktu 2020-2024. Pada tahap ini, selain masih bersifat ekstensif dalam hal 
memperbanyak unit HPHD di seluruh Indonesia, pengembangan HD harus 
memasuki tahap percepatan menuju unit-unit hutan lestari yang dikelola oleh 
beragam lembaga desa. SK HPHD adalah hak untuk memanfaatkan kawasan 
hutan, maka proses selanjutnya adalah memastikan peningkatan kemampuan 
untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan kawasan hutan secara lestari. 

Data dan informasi yang tersaji melalui situs KLHK http://beta.sinav-
perhutanan-sosial.appspot.com/statistik. memperlihatkan bahwa per 
Desember 2019 terdapat 613 usulan HD yang sedang diproses. Saat ini, 
skema Perhutanan Sosial yang paling banyak diusulkan adalah Kemitraan 
Kehutanan, yaitu sejumlah 1.546 usulan. Ini merupakan peluang ekstensifikasi 
HD. Selain memproses usulan yang sudah ada, HD memiliki peluang besar 
untuk menjadi skema utama dalam Perhutanan Sosial Indonesia melalui 3 
cara, yaitu: 1) Menawarkan kepada seluruh desa sekitar hutan untuk menjadi 
pengelola HD; 2) Luas areal kerja HD tidak didasarkan pada usulan, tetapi luas 
areal kawasan hutan yang tidak dibebani hak desa bersangkutan; 3) Membuat 
kebijakan baru dalam bentuk varian skema Perhutanan Sosial, berupa Hutan 
Desa Kemitraan.

Tiga cara baru pengembangan HD merupakan inovasi rasional. Ini adalah 
pengembangan yang mencakup jumlah unit pengelola, luas areal, dan potensi 
peningkatan akses. KLHK mencatat ada 25.863 desa di dalam dan di sekitar 
kawasan hutan (KLHK, 2018). Secara ideal, semua desa tersebut merupakan 
pengelola HD. Jika diasumsikan 1 desa 1 HD, maka HD saat ini hanya meliputi 
793 desa (sekitar 3%) dari total desa hutan. Terdapat 25.070 desa hutan lainnya 
yang berpotensi sebagai pengelola. 

Dari sisi luas areal, berdasarkan catatan penulis, areal kerja HD yang tercantum 
di dalam SK HPHD tidak mencakup semua areal kawasan hutan (misalnya 
hutan lindung) yang berada dalam wilayah administrasi desa. Dalam beberapa 
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kasus, misalnya HD Tanjung Agung dan HD Muara Danau di Semende, 
Muara Enim, Sumsel, areal kerja HD hanya meliputi sebagian kawasan 
hutan yang telah mengalami deforestasi. Di sisi lain, LPHD diminta untuk 
bertanggung jawab jika terjadi penebangan kayu dan perambahan di seluruh 
areal kawasan dalam wilayah desa. Meskipun tata batas administrasi desa di 
luar Pulau Jawa belum terlalu baik, areal kerja HD sebaiknya tetap meliputi 
keseluruhan kawasan hutan (produksi atau lindung) yang berada di dalam 
desa. Jika arahan ini diikuti, bisa jadi capaian luas HD melonjak berlipat.

Potensi peningkatan akses HD dari sisi capaian luas dan implementasi akan 
muncul jika dilakukan pembaharuan kebijakan Perhutanan Sosial yang 
saat ini tidak memungkinkan akses HD bagi kawasan yang telah dibebani 
hak. Kebijakan Perhutanan Sosial memberikan ruang akses melalui skema 
kemitraan, biasanya antara kelompok masyarakat tertentu dengan pemegang 
hak atau pengelola kawasan (KPH/Perhutani/TN). Dalam banyak situasi, 
misalnya keadaan konflik, otoritas pemerintah desa lebih efektif untuk turut 
berperan sebagai pengelola kawasan hutan yang dibebani hak atau kawasan 
tertentu KPH. Dari sisi keadilan, desa-desa tertentu di sekitar kawasan hutan 
yang dibebani hak (misalnya IUP-HPHTI), layak untuk diberikan akses 
mengelola kawasan hutan yang termasuk wilayah administrasi desanya, 
sebagai sumber pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam skema 
ini, pengelolaan hutan oleh lembaga desa dapat lebih implementatif karena 
bermitra dengan lembaga profesional. Skema ini dapat disebut sebagai HD-
Kemitraan.

Jika HD menjadi aset desa maka hubungan kinerja implementasi HD dan 
kesejahteraan dapat bersifat linier. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan Permen 
No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Tahun 
2020, di mana HD menjadi salah unsur prioritas untuk didanai. Kebijakan 
lanjutan adalah mendorong inisiatif pemerintah desa untuk meyakini bahwa 
HD adalah sumber pendapatan berkelanjutan bagi desa. Jika mengacu kepada 
teritorialisasi negara maka HD sebaiknya menjadi program utama dalam 
tata praja Kemendagri, didukung Kemendes PDTT dari segi pendanaan dan 
inovasi desa dan KLHK dari sisi teknis kelola hutan.
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Kategorisasi atau pemisahan kelas implementasi HD perlu dilakukan untuk 
memudahkan memahami sehingga setiap HD dibina dan didampingi dengan 
porsi dan cara berbeda, termasuk perlakuan kebijakan. Pendampingan oleh 
LSM dan KPH sebaiknya diprioritaskan kepada HPHD dalam kelas bawah agar 
terjadi perubahan dan naik kelas. Kepada pemegang HPHD kelas menengah 
ke atas sebaiknya diarahkan untuk bermitra langsung dengan pelaku pasar.

HD bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri tetapi harus menjadi bagian 
integral manajemen lanskap desa sebagai ekosistem hutan sesuai fungsinya. Ini 
membutuhkan pendampingan trans-disiplin, berjenjang, dan berkelanjutan. 
Jika terjadi, HD merupakan wujud kehadiran negara dalam tata kelola hutan 
lokal.
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BAB IV 
IMPLEMENTASI 
KEMITRAAN KEHUTANAN 
DAN PERMASALAHANNYA 
DI TINGKAT TAPAK
Catur Budi Wiati, S. Yuni Indriyanti, & 
Eddy Mangopo Angi

A. Apa itu Kemitraan Kehutanan?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) oleh Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 
2016, kemitraan dimaknai sebagai perihal hubungan (jalinan kerja sama 
dan sebagainya) sebagai mitra, sedangkan kehutanan dimaknai sebagai 
pengetahuan (perusahaan dan sebagainya) yang berhubungan dengan 
hutan. Setiahadi, Pratiwi, & Ratnaningtyas (2017) dan Prastyo & Hidayat 
(2016) menyebutkan salah satu contoh kemitraan adalah Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani dengan masyarakat di 
sekitarnya. Salah satu tujuan kerja sama tersebut seperti disebutkan Visseren-
Hamakers & Glasbergen (2007) dan Ewers (2006) adalah mengontrol 
terjadinya pembalakan liar (illegal logging) dan membangun interaksi antara 
aspek pembangunan ekonomi dan penutupan area hutan secara berkelanjutan.

Kemitraan Kehutanan (KK) menurut Peraturan Menteri Kehutanan 
(Permenhut) No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat 
Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat 
setempat dengan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan, 
Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, dan/atau Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) dalam pengembangan kapasitas dan pemberian 
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akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Menurut 
Permen LHK No. P.83/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2016, KK adalah kerja 
sama antara masyarat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha 
pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan, atau pemegang 
izin usaha industri primer hasil hutan. Berdasarkan definisi tersebut maka KK 
secara bebas diartikan sebagai suatu skema pemberian akses oleh pemerintah 
kepada masyarakat sekitar hutan agar dapat melakukan pengelolaan hutan 
dalam bentuk kerja sama antara masyarakat setempat dan pengelola hutan 
dan atau pemegang izin dalam kawasan hutan. 

Meski dalam Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan yang direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2014 disebutkan bahwa 
penyelenggaraan kehutanan dilakukan berazaskan pada manfaat dan lestari, 
kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Istilah 
Kemitraan Kehutanan dalam pengelolaan hutan di Indonesia pertama kali 
muncul dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan 
Hutan. PP ini direvisi melalui PP No. 3 Tahun 2008. Dalam PP disebutkan 
bahwa untuk mendapatkan manfaat secara optimal dan adil, dilakukan 
pemberdayaan masyarakat setempat melalui pengembangan kapasitas dan 
pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya (pasal 83) dan 
pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui Hutan Desa (HD), 
Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Kemitraan Kehutanan (KK) (pasal 84). 
PP tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin melaksanakan kemitraan 
dalam pengelolaan hutan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di dalam 
dan sekitar hutan. 

Sayangnya, setelah PP No. 6 Tahun 2007 ditetapkan, pemerintah seakan 
hanya mengurusi Hkm, HD, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Hal ini 
ditandai dengan diterbitkannya Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 
tentang Hutan Kemasyarakatan, Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 
tentang Hutan Desa, dan Permenhut No. P.62/Menhut-II/2008 tentang 
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 
Industri dan Hutan Tanaman Rakyat. Untuk mendorong pelaksanaan KK, 
pemerintah mengeluarkan Permenhut No. P.16/Menhut-II/2011 tentang 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kehutanan. 
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Permenhut ini mempertegas keinginan pemerintah untuk menjalankan 
program pengentasan kemiskinan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan 
produksi (HP), hutan lindung (HL), dan hutan konservasi (HK).

KK merupakan salah satu program yang ditawarkan pada kawasan HP dan HK, 
selain pengelolaan HD dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan 
(IUPHKm). Permenhut No. P.16/Menhut-II/2011 tidak merinci secara 
jelas bagaimana pelaksanaan kemitraan yang diharapkan. Oleh karena itu 
pemerintah mengeluarkan Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan yang 
secara khusus memperjelas sistem pelaksanaanya dan sekaligus memunculkan 
istilah baru dari Kemitraan menjadi Kemitraan Kehutanan. Permenhut 
ini yang mendorong beberapa pemegang izin dan pengelola hutan berani 
memulai pelaksanaan KK di wilayahnya. 

Pemerintah kemudian mengeluarkan Permen LHK No. P.83/MENLHK/
Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Hal ini terkait target 
pemerintah yang menaikkan alokasi sumber daya hutan untuk masyarakat 
sekitar hutan dari 1,95% pada tahun 2014 menjadi 10% atau 12,7 juta hektar 
pada tahun 2019 (Supriyanto, 2019). Berdasarkan Permen LHK tersebut, 
program Perhutanan Sosial dijalankan oleh KLHK yang dalam hal ini Direktorat 
Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan (DitJen PSKL) 
untuk mendukung dua Program Prioritas Nasional yaitu: Penanggulangan 
Kemiskinan dan Pembangunan Wilayah (Ditjen PSKL, 2019). Pelaksanaan 
KK termuat pada bagian keempat pasal 40-49 yang mengatur masalah pelaku 
KK, persyaratan kemitraan, areal KK, dan tata cara pelaksanaan kemitraan. 
Untuk mendukung pelaksanaan KK, pemerintah mengeluarkan aturan 
pendukung yaitu Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) PSKL No. P.18/
PSKL/Set/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan 
Kerja sama (NKK) yang diubah melalui Perdirjen PSKL No. P.9/PSKL/Set/
PSL.0/9/2017.

Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa bagi pengelola hutan atau pemegang izin 
yang akan melakukan KK harus mengajukan permohonan kepada Menteri 
LHK dengan tembusan kepada Dirjen PSKL dan gubernur setempat. 
Permohonan tersebut nantinya akan mendapat persetujuan dari Dirjen PSKL 
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dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan. Pengelola atau pemegang 
izin bersama masyarakat kemudian diminta untuk melakukan penyusunan 
dan penandatanganan NKK serta melaporkan kepada Dirjen PSKL untuk 
mendapatkan Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan 
Kehutanan (KULIN KK) dari Men LHK.

Masyarakat calon mitra mengajukan 
kemitraan kepada pengelola 

hutan/pemegang izin

Pengelola hutan/pemegang izin 
mengajukan permohonan kemitraan 
kehutanan kepada menteri LHK, 
tembusan kepada Direktur Jenderal 
PSKL dan gubernur dengan 
melampirkan:

a. Jumlah kepala keluarga yang ikut 
bermitra.

b. KTP atau surat keterangan tempat 
tinggal dari Kepala Desa setempat.

c. Lokasi dan luas garapan.

Direktur Jenderal PSKL memberikan persetujuan 
kemitraan kehutanan

Direktur Jenderal PSKL, BPSKL, & Pokja PS melakukan 
pemeriksaan lapangan pada masyarakat calon mitra 

dan lokasi kemitraan kehutanan

Pengelola hutan/pemegang izin bersama masyarakat 
calon mitra dibantu Pokja PS melakukan penyusunan 
naskah kesepakatan kerja sama dengan melibatkan 

Lembaga Desa dan Pihak lain yang disepakati masyarakat

Penandatanganan naskah kesepakatan kerja sama yang 
diketahui kepala desa, camat, atau lembaga adat

Naskah kesepakatan kerja sama dilaporkan pengelola hutan/
pemegang izin kepada Dirjen PSKL, dengan tembusan kepada:

a. Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem/Kepala Badan Litbang 
dan Inovasi/Kepada badan Penyuluh dan Pengembangan 
SDM.

b. Gubernur atau bupati/walikota.
c. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
d. Kepala UPT atau Kepala UPT terkait.

Pengakuan Perlindungan Kementerian Kehutanan (Kulin KK) 
dikeluarkan oleh Menteri LHK

Sumber: Wiati, Indriyanti, Akhadi, Suprianto, & Subarudi (2019)

Gambar 10 Alur tata cara pelaksanaan skema Kemitraan Kehutanan.

Selain Permen LHK No. P.83/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2016, pemerintah 
juga mengeluarkan Permen LHK No. P.39/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 
tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Hampir sama 
dengan KK, Permen LHK ini juga memberikan akses pengelolaan hutan bagi 
masyarakat setempat di dalam wilayah Perum Perhutani di Pulau Jawa dalam 
bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).
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Karena keterbatasan data maka pembahasan dalam tulisan ini dibatasi 
hanya pada pelaksanaan KK yang dilakukan oleh pengelola hutan dan atau 
pemegang izin dalam kawasan HP dan tidak mencakup pelaksanaan KK 
di kawasan konservasi maupun Perum Perhutani. Bahkan secara spesifik 
tulisan ini lebih banyak membahas pelaksanaan KK dan permasalahan KK 
yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara 
(Kaltara). Meskipun permasalahan pelaksanaan KK di masing-masing daerah 
memiliki banyak perbedaan, penulis berharap kasus-kasus yang terjadi di 
Kaltim dan Kaltara dapat menambah wawasan tentang kondisi yang terjadi 
dalam pelaksanaan KK terutama permasalahan di tingkat tapak.

B. Perkembangan Kemitraan 
Kehutanan di Indonesia 

Supriyanto (2019) menyebutkan bahwa luasan area pengelolaan hutan oleh 
masyarakat melalui program Perhutanan Sosial sampai dengan 7 Oktober 
2019 telah mencapai sekitar 3,42 juta hektar dengan jumlah Surat Keputusan 
(SK) sebanyak 6.078 unit, meliputi sekitar 758 ribu KK. Dari capaian tersebut, 
untuk HD seluas 1,43 juta hektar, HKm 695.110 hektar, HTR 347.820 hektar, 
KULIN KK seluas 338.388 hektar, IPHPS 25.970 hektar, dan Hutan Adat (HA) 
yang terdiri dari HA dan wilayah indikatif HA seluas 578.620 hektar. 

Ditjen PSKL (2019) dan Supriyanto (2019) melaporkan bahwa capaian 
area pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial sekitar 3,42 juta hektar 
merupakan jumlah kumulatif dari tahun 2007-2019. Laporan tersebut 
menunjukkan bahwa selama tujuh tahun (2007-2014), kinerja KLHK dalam 
pelaksanaan Perhutanan Sosial sangat kecil, yaitu seluas 455.833,87 hektar. 
Kinerja pelaksanaan Perhutanan Sosial meningkat tajam pasca diterbitkannya 
Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2016, terutama 
selama dua tahun terakhir (2018 dan 20198). Ditjen PSKL mempunyai target 
capaian luasan sekitar 1,3 juta hektar per tahun untuk dua tahun terakhir 
(Supriyanto, 2019).

8 Capaian luasan Perhutanan Sosial tahun 2019 hanya dihitung sampai 7 Oktober 2019 (Supriyanto, 
2019).
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Sumber: Ditjen PSKL, 2019 & Supriyanto, 2019 (diolah)

Gambar 11 Capaian program Perhutanan Sosial selama lima tahun terakhir.

Supriyanto (2019) menyebutkan bahwa dari 6.078 unit SK yang dikeluarkan 
KLHK terkait pelaksanaan Perhutanan Sosial, sekitar 68% masuk kategori blue 
(tahap awal), 28,51% kategori silver (on-farm), 2,75% kategori gold (on-farm/
off-farm), dan hanya 0,63% yang masuk kategori platinum (mandiri). Kondisi 
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perhutanan Sosial oleh pengelola hutan 
dan pemegang izin sebagian besar masih pada tahap awal.

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial/Direktorat PKPS (2019) 
menyebutkan bahwa capaian KK yang meningkat tajam pada tahun 2018. 
Capaian terbesar adalah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yakni 73.689 
hektar. Capaian KK di Kalimantan menduduki posisi kedua seluas 50.933 
hektar, 1.639 KK, dan 38 SK. Data yang diperoleh dari Balai Perhutanan Sosial 
dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan menyebutkan 
bahwa sampai dengan Februari 2019, dari lima provinsi di Kalimantan, baru 
Kaltim dan Kaltara yang sudah mengimplementasikan program KK.
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Khusus untuk program KK di Provinsi Kaltim saat ini luasannya sudah 
mencapai 5.340,92 hektar yang dilakukan oleh tujuh pengelola hutan/pemegang 
izin, sedangkan di Provinsi Kaltara baru mencapai 220 hektar yang dilakukan 
oleh satu pengelola hutan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian 
besar pelaksanaan KK di Provinsi Kaltim masih pada tahapan persiapan 
penandatanganan NKK dan hanya satu perusahaan yang mendapatkan 
KULIN KK, sedangkan di Provinsi Kaltara belum ada perusahaan yang sudah 
sampai pada tahap penandatangan KULIN KK. 

Sumber: Direktorat PKPS, 2019 (diolah)

Gambar 12 Capaian program Kemitraan Kehutanan selama empat tahun 
terakhir9.

9 Data capaian Kemitraan Kehutanan pada tahun 2017 tidak dapat diperoleh.
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Sumber: Direktorat PKPS, 2019 (diolah)

Gambar 13 Capaian program Kemitraan Kehutanan tahun 2018 berdasarkan 
wilayah. 

Tabel 3 Perkembangan program Kemitraan Kehutanan di Provinsi Kaltim 
dan Kaltara tahun 2019

No. Provinsi/nama 
pemegang izin Mitra Luasan 

(ha) Produk Kemitraan

A. Kalimantan Timur
1. PT Surya Hutani Jaya (NKK 

Tanggal 23/4/2016)
Masyarakat Desa 
Menamang Kiri

1.103,52 Karet

2. PT Sumalindo Alam Lestari 
Unit II (NKK Tanggal 
6/12/2016)

Lembaga Adat Desa 
Batu Lepoq

400 Perlindungan dan pengeloaan areal 
konservasi karst

300 Pengembangan ekowisata air panas 
dan gua

Lembaga Adat Desa 
Karangan Hilir

262 Perlindungan dan pengeloaan areal 
konservasi karst

25 Pengembangan ekowisata dan 
agrosilvopastural

250 Kegiatan agroforestry dan silvofishery
3. PT Acacia Andalan Utama 

Blok II (NKK Tanggal 
6/12/2016)

Lembaga Adat Desa 
Miau Baru

2.609 Hutan konservasi desa dan 
perlindungan sumber air bersih desa

4. PT Ratah Timber (SK.1299/
MENLHK-PSKL/PKPS/
PSL.0/3/2018 Tanggal 28 
Maret 2018)

Kelompok Tani 
Hutan (KTH) 
Hunge Palau

96 Sengon, karet, durian, dan petai
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No. Provinsi/nama 
pemegang izin Mitra Luasan 

(ha) Produk Kemitraan

5. PT Inhutani I Unit Labanan 
II (SK.8868/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 
Tanggal 27/12/2018)

Kelompok Sadar 
Wisata (Pokdarwis) 
Allo Malau

225 Wisata air terjun (pemanfaatan jasa 
lingkungan)

6. Balai Litbang Ekosis-tem 
Hutan Dipterokar-pa (NKK 
Tanggal 6 Oktober 2017)

KTH Lebuq Nyapa 
Indah

27 Agroforestri

7. Balai Diklat Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
Samarinda (NKK Tanggal 
11 November 2017)

KTH Olah Bebaya 43,4 HHBK, agroforestri, perlindungan 
dan pengelolaan areal konservasi

Jumlah 5340,92
B. Kalimantan Utara
1. UPTD KPH Tarakan 

(SK.4666/MENLHK-PSKL/
PKPS/PLS.0/7/2018)

Gapoktanhut 
Gunung Slipi

110 Pemanfaatan kawasan, HHBK, 
pemanfaatan jasa lingkungan, 
agroforestry, silvofishery, dan 
silvopas-tural di hutan lindung

2. UPTD KPH Tarakan 
(SK.4667/MENLHK-PSKL/
PKPS/PLS.0/7/2018)

Gapoktanhut Lestari 
Gunung Selatan

110 Pemanfaatan kawasan, HHBK, 
pemanfaatan jasa lingkungan, 
agroforestry, silvofishery, dan 
silvopastural di hutan lindung 

Jumlah 220
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara (2019) 

(diolah)

C. Implementasi Kemitraan 
Kehutanan dan Hambatannya 
di Lapangan

Pada dasarnya, implementasi KK adalah memberikan akses kepada masyarakat 
setempat untuk mendapatkan nilai manfaat dari sumber daya hutan. Selain itu 
juga merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara 
pengelola hutan dan atau pemegang izin dengan pihak masyarakat yang ada di 
sekitarnya (Maturana, Hosgood, & Suhartanto, 2005; Andersson, Ravikumar, 
Mwangi, Guariguata, & Nasi, 2011). Berbeda dengan skema Perhutanan Sosial 
yang lain, tantangan yang dihadapi pengelola hutan dan pemegang izin dalam 
pelaksanaan KK jauh lebih besar karena berhadapan dengan konflik lahan 
(Adnan, Herthiadi, Hardiyanto, & Suwito, 2015; Irawan, Mairi, & Ekawati, 
2016; Saipurrozi, Febryano, Kaskoyo, & Wulandari, 2018).

Tabel 3 Perkembangan program Kemitraan Kehutanan di Provinsi Kaltim 
dan Kaltara tahun 2019 (lanjutan)
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Berkaitan dengan hal tersebut maka pengelola hutan dan pemegang izin 
dipastikan banyak menghadapi permasalahan di tingkat tapak, terutama 
dari aspek kebijakan/aturan, teknis di lapangan, kondisi sosial, ekonomi, dan 
budaya masyarakat. Masalah kebijakan/aturan berhubungan erat dengan 
antara lain persoalan kelembagaan, produk kemitraan, pembiayaan, hak dan 
kewajiban, dan bagi hasil. Masalah teknis di lapangan terkait antara lain dengan 
kondisi biofisik pengelola/pemegang izin dan mitra, yaitu penentuan lokasi, 
jarak, luasan, dan produk yang dihasilkan. Masalah kondisi sosial, ekonomi, 
dan budaya masyarakat berkaitan dengan antara lain ketergantungan terhadap 
sumber daya hutan, tingkat kesejahteraan, dan adat-istiadat yang berlaku.

Berikut adalah contoh kasus yang dihadapi beberapa pengelola hutan dan 
pemegang izin di Provinsi Kaltim dan Kaltara dalam implementasi KK di 
wilayah kerja mereka. Contoh kasus ini dikelompokkan dalam empat pihak 
yang melakukan kemitraan yaitu pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), KPH, dan pengelola Kawasan 
Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Pengelompokan ini dilakukan 
terkait aturan-aturan lain yang berlaku dalam kawasan kelola pengelola hutan 
maupun pemegang izin yang membatasi mereka dalam pelaksanaan KK.

1. Kemitraan Kehutanan dengan Pemegang 
IUPHHK-HA

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan yang masuk dalam 
kawasan IUPHKK-HA diatur melalui Permen LHK No. P.30/MENLHK/
Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, 
atau pada Hutan Hak serta aturan di bawahnya yaitu Peraturan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) No. P.14/
PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian 
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas 
Kayu (VLK). Dalam kedua aturan tersebut pemegang IUPHHK-HA wajib 
mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) 
dengan memenuhi prasyarat-prasyarat yang ditetapkan. Khusus untuk 
prasyarat sosial, lima hal yang harus dipenuhi adalah: a) Kejelasan deliniasi 
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kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat; b) Implementasi tanggung jawab 
sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; c) 
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 
antar-para pihak; d) Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal; 
dan e) Perlindungan, pengembangan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga 
kerja. 

Berdasarkan Permen LHK No. P.30/MENLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 
tersebut maka pelaksanaan KK oleh pemegang IUPHHK-HA pada dasarnya 
dilakukan untuk tujuan tanggung jawab sosial perusahaan serta resolusi 
konflik. PT Ratah Timber Kaltim, salah satu pemegang IUPHHK-HA di 
Provinsi Kaltim misalnya, sejak tahun 2015 sudah melakukan kegiatan KK 
sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus upaya penyelesaian 
konflik tenurial dengan masyarakat Kampung Mamahak Teboq, Kecamatan 
Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Kegiatan KK dilakukan 
oleh PT Ratah Timber karena semakin banyak masyarakat Kampung 
Mamahak Teboq yang melakukan kegiatan perladangan dan penebangan liar 
di dalam kawasan konsesi. Dengan difasilitasi World Wide Fund for Nature 
(WWF) Indonesia, PT Ratah Timber Kaltim melakukan kegiatan KK bersama 
dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Hunge Palau dari Kampung Mamahak 
Teboq melalui program reforestasi dengan pola agroforestri pada lahan non 
produktif (bekas terbakar tahun 1997) seluas 96 hektar. Jumlah anggota KTH 
sebanyak 32 orang. Setiap anggota KTH Hunge Palau melakukan penanaman 
sengon, karet, durian, dan petai dengan jangka waktu 10 tahun, skema kerja 
sama bagi hasil, untuk KTH Hunge Palau 80% dan PT Ratah Timber 20% 
(WWF Indonesia, 2018).

Program KK antara PT Ratah Timber dan KTH Hunge Palau sudah 
mendapatkan KULIN KK melalui Kepmen LHK No. SK.1299/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tanggal 28 Maret 2018). KTH Hunge Palau 
merupakan salah satu kampung yang melakukan kegiatan perladangan 
dan penebangan liar di dalam kawasan konsesi PT Ratah Timber. Kegiatan 
seperti ini adalah modus yang banyak digunakan masyarakat sekitar untuk 
melakukan penguasaan lahan10. Kampung lain yang sedang dalam proses 

10 Wawancara dengan Ir. Sri Wahyudi dari PT Ratah Timber tanggal 4 Desember 2019.
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menjalin kesepakatan dengan PT Ratah Timber adalah Kampung Sirau dan 
Kampung Datah Bilang di Kabupaten Mahulu. Kegiatan perladangan dan 
penebangan liar oleh masyarakat sekitar semakin marak karena di dalam 
kawasan ini terdapat jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kabupaten 
Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahulu. 

PT Adimitra Lestari adalah pemegang IUPHHK-HA di Provinsi Kaltara yang 
pertama kali mengimplementasikan KK pasca-penetapan Permenhut No. P.39/
Menhut-II/2013. Dengan difasilitasi WWF Indonesia, PT Adimitra Lestari 
juga sedang dalam proses menjalin kesepakatan KK dengan masyarakat Desa 
Tabur Lestari, Desa Srinanti, dan Desa Sebuku di Kabupaten Nunukan (WWF, 
2018). Proses NKK sudah disepakati pada bulan Mei 2015 namun permohonan 
KULIN KK belum disetujui Ditjen PSKL karena NKK tidak sesuai dengan 
Perdirjen PSKL No. P.18/PSKL/Set/PSL.0/12/2016 jo Perdirjen PSKL No. P.9/
PSKL/Set/PSL.0/9/2017. Informasi dari WWF Indonesia menyebutkan bahwa 
selain karena proses perubahan NKK, perubahan manajemen juga membuat 
PT Adimitra Lestari membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pengajuan 
KULIN KK11. 

Gambar 14 Pembibitan dan penanaman sengon di program KK PT Ratah 
Timber dengan KTH Hunge Palau Kampung Mamahak Teboq, 
Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim 
(foto: PT Ratah Timber).

11 Wawancara dengan Syachraini dari WWF Indonesia tanggal 6 Desember 2019.
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2. Kemitraan Kehutanan dengan Pemegang 
IUPHHK-HT

Dibandingkan IUPHHK-HA, pelaksanaan KK dengan pemegang IUPHHK-
HT pada dasarnya jauh lebih mudah meski tetap mengacu pada Permen LHK 
No. P.30/MENLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/
PHPL/SET/4/2016 terkait keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan 
hutan. Dalam Permen LHK No. P.12/MENLHK-II/2015 yang diubah 
melalui Permen LHK No. P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang 
Pembangunan Hutan Tanaman Industri, Pasal 8 menyebutkan bahwa tata 
ruang pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI harus menyediakan areal untuk 
tanaman kehidupan sedikitnya 20% dari luas areal kerja. Tanaman kehidupan 
adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/
atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan/
atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (food security) yang dikelola 
melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HT 
(Maturana et al., 2005; Adnan etal., 2015; Martin, 2008). Artinya bahwa 
pelaksanaan kegiatan KK sudah sesuai dengan aturan pembangunan hutan 
tanaman yang menyediakan areal khusus untuk lokasi penanaman tanaman 
kehidupan.

Salah satu perusahaan IUPHHK-HT yang sudah melaksanakan KK di Provinsi 
Kaltim adalah PT Surya Hutani Jaya melalui penanaman karet dan kelapa 
sawit. Hal tersebut karena banyaknya perambahan hutan di kawasan konsesi 
mereka. PT Surya Hutani Jaya telah melakukan penandatanganan NKK 
bersama masyarakat Desa Menamang Kiri untuk areal seluas 1.103,52 hektar 
pada tanggal 24 April 2016 dan masyarakat Desa Menamang Kanan seluas 
1.808 hektar pada tanggal 23 Maret 2018. Untuk kegiatan KK yang berlokasi 
di areal kelola sosial, masyarakat tetap diperbolehkan menanam karet dan 
atau tanaman lainnya (selain sawit), namun tidak diperbolehkan menambah 
luas areal kesepakatan. Mereka juga diminta melakukan penanaman tanaman 
pokok (Eucalyptus pelita) dengan sistem bagi hasil panen sebesar Rp10.000,00 
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per ton dari perusahaan. Untuk areal kelola produksi, butir kesepakatan yang 
termuat dalam NKK hampir sama, hanya saja masyarakat tidak mendapatkan 
bagi hasil panen tanaman pokok dari perusahaan12. 

Selain PT Surya Hutani Jaya, PT Sumalindo Alam Lestari Unit II adalah 
pemegang IUPHHK-HT di Provinsi Kaltim yang melaksanakan kegiatan 
KK di areal kerjanya. Melalui NKK yang ditandatangani tanggal 6 Desember 
2016 bersama Lembaga Adat Desa Batu Lepoq di Kabupaten Kutai Timur 
(Kutim), PT Sumalindo Alam Lestari Unit II mengalokasikan areal seluas 700 
hektar untuk perlindungan dan pengelolaan areal karst serta pengembangan 
ekowisata air panas dan speleologi (wisata susur goa). Pada tanggal yang 
sama PT Sumalindo Alam Lestari Unit II juga sepakat melakukan kerja sama 
dengan Lembaga Adat Desa Karangan Hilir untuk mengelola area seluas 
537 hektar guna perlindungan dan pengelolaan areal karst, pengembangan 
ekowisata, silvopastural, agroforestry, dan silvofishery. Pengajuan KULIN KK 
dari PT Sumalindo Alam Lestari Unit II mengalami kendala karena NKK 
harus disesuaikan dengan Perdirjen PSKL No. P.18/PSKL/Set/PSL.0/12/2016 
jo Perdirjen PSKL No. P.9/PSKL/Set/PSL.0/9/2017.

3. Kemitraan Kehutanan dengan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH)

Pembentukan KPH pada dasarnya dapat menjadi solusi dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan hutan di tingkat tapak. Hutan dapat dikelola sesuai dengan 
kondisi tapak dan memberikan kesempatan pihak-pihak yang ada untuk 
mengelola dan memanfaatkan hutan tersebut dengan berkoordinasi dengan 
KPH. Pembangunan KPH dilaksanakan sesuai dengan Permenhut No. P.6/
Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 61 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 
(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Daerah, dan 
Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan 
Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

12 Wawancara dengan Seferinus Siga S. Ary, Social Security Department PT Surya Hutani Jaya tanggal 12 
Desember 2019.
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Salah satu fungsi kerja KPH dalam penyelengaraan pengelolaan hutan di 
tingkat tapak adalah pelaksanaan penataan hutan dan tata batas dalam wilayah 
KPH sehingga segala permasalahan yang muncul dari kegiatan tersebut dapat 
diselesaikan pihak KPH dengan pihak yang bersengketa. Salah satunya adalah 
dengan program KK (Saipurrozi et al., 2018 dan Irawan et al., 2016).

KPH Tarakan, Kota Tarakan merupakan satu-satunya pengelola hutan di 
Provinsi Kaltara yang sudah mendapat dua KULIN KK dari Men LHK yang 
dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2018. Yang pertama adalah No. SK.4666/
MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 tentang KULIN KK antara 31 orang 
anggota Gapoktanhut Gunung Slipi dengan KPH Tarakan seluas ±105 hektar; 
yang kedua adalah No. SK.4667/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 tentang 
KULIN KK antara 37 orang anggota Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan 
dengan KPH Tarakan seluas ±105 hektar.

Untuk KK bersama Gapoktanhut Gunung Slipi akan dilakukan kegiatan 
pengembangan dan pemeliharaan tanaman kayu putih, bambu, tanaman buah-
buahan untuk pemanfaatan HHBK; pengembangan agroforestry, silvofishery, 
dan silvopastura, pengembangan jasa, sarana dan prasarana wisata alam, 
penanaman hijauan ternak, serta pemanfaatan air untuk pertanian dan air 
minum. Bersama Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan akan dilakukan tiga 
lingkup kegiatan, yaitu: pengembangan dan pemeliharaan tanaman kayu putih, 
bambu, tanaman buah-buahan untuk pemanfaatan HHBK; pengembangan 
agroforestry, silvofishery, dan silvopastura; serta pengembangan jasa, sarana 
dan prasarana wisata alam.
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Gambar 15 Program Kemitraan Kehutanan KPH Tarakan dengan Gapok-
tanhut Lestari Gunung Selatan dan Gapoktanhut Gunung Slipi, 
Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berupa budidaya 
madu kelulut dan tanaman kayu putih (foto: KPH Tarakan).

Selain KPH Tarakan, KPH Berau Barat sebenarnya telah membangun kegiatan 
KK bekerja sama dengan PT Inhutani I Unit Labanan II (UMH Tepian 
Buah) yang memiliki wilayah konsensi di Kabupaten Berau, Provinsi Kaltim. 
Kerja sama tersebut telah mendapatkan KULIN KK dari Men LHK melalui 
No. SK.8868/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tanggal 27 Desember 
2018. Bentuk KK adalah wisata air terjun Sungai Tembalang dengan luas 
area ±225 hektar. Dalam menjalankan kegiatan KK, PT Inhutani I Unit 
Labanan II (UMH Tepian Buah), Kampung Tepian Buah, dan KPH Berau 
Barat pada tanggal 2 Oktober 2017 telah sepakat menjalin kerja sama wisata 
air terjun. Hal itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama No. 71/IID/INH-
LBN/II/2017, No. 205/pem/TBH/320/IX/2017, dan No. 766.01/249/KPHP/
BB-III/2017. Perjanjian kerja sama tersebut kemudian direvisi pada tanggal 
9 Oktober 2018 melalui NKK antara PT Inhutani I Unit Labanan II (UMH 
Tepian Buah) dengan Kelompok Sadar Wisata Allo Malao, jangka waktu lima 
tahun dengan skema pembagian hasil 40% untuk PT Inhutani I Unit Labanan 
II (UMH Tepian Buah) dan 60% untuk Kelompok Sadar Wisata Allo Malao.
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4. Kemitraan Kehutanan di KHDTK
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa 
(B2P2EHD) merupakan pengelola hutan yang pertama kali menjalankan 
kegiatan KK di Provinsi Kaltim. B2P2EHD telah melakukan penandatanganan 
Surat Perjanjian Kemitraan Kehutanan (SPKK) dengan KTH Lebuq Nyapa 
Indah dengan anggota 25 kepala keluarga warga Dusun Nyapa Indah tanggal 
20 September 2016 untuk membangun demplot penanaman agroforestri 
seluas 25 hektar. SPKK tersebut kemudian direvisi pada tanggal 6 Oktober 
2017 untuk menyesuaikan perubahan luasan demplot menjadi 27 hektar dan 
jumlah mitra menjadi 27 kepala keluarga. Kegiatan KK menjadi salah satu 
cara B2P2EHD dalam menyelesaikan konflik tenurial di KHDTK Labanan, 
Kabupaten Berau (Wiati et al., 2019). 

Selain B2P2EHD, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (BPPLHK) Samarinda juga telah melakukan kegiatan 
KK di KHDTK Loa Haur milik mereka yang terletak di Kabupaten Kutai 
Kartanegara (Kukar). BPPLHK Samarinda telah menjalin kerja sama dengan 
KTH Olah Bebaya di Desa Loa Duri, Kabupaten Kukar. Tujuannya adalah 
membangun hutan tanaman untuk pemanfaatan HHBK melalui kegiatan 
penyiapan lahan, persemaian, pembibitan, penanaman, pengadaan sarana 
produksi, pemeliharaan dan pemanenan, pengembangan agroforestri, serta 
perlindungan dan pengelolaan areal konservasi yang dimitrakan. 

Permasalahan yang dihadapi B2P2EDH dan BPPLHK Samarinda adalah 
adanya aturan lain yang mengatur KHDTK, yaitu Permen LHK No. P.15/
MENLHK/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan 
Khusus. Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa tujuan penetapan KHDTK 
adalah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (litbang) kehutanan, 
pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan, religi, dan budaya setempat. 
Kerja sama dalam pengelolaan hutan dimungkinkan, termasuk kerja sama 
yang dilakukan bersama masyarakat. Peluang kerja sama dengan masyarakat 
hanya diperbolehkan pada area pemanfaatan KHDTK dengan luas maksimal 
10% dari luas KHDTK. Kondisi ini yang membuat B2P2EHD dan BDLHK 
Samarinda harus membatasi luas wilayah yang akan dimitrakan, termasuk 
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kegiatan yang akan dilakukan. Apalagi wilayah yang dimitrakan oleh BPPLHK 
Samarinda adalah kawasan konservasi yang masuk dalam kawasan Taman 
Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. 

D. Catatan Perbaikan Implementasi 
Kebijakan Kemitraan Kehutanan

Dari beberapa kasus KK yang dilaksanakan pengelola hutan dan pemegang 
izin di Provinsi Kaltim dan Kaltara, ada tiga hal penting sebagai catatan 
perbaikan untuk implementasi kebijakan Perhutanan Sosial dalam skema KK, 
yaitu:

1. Pelaksanaan KK melalui Permen LHK No. P.83/MENLHK/Setjen/
Kum.1/10/2016 dapat menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan 
konflik tenurial yang kerap dihadapi pengelola hutan dan pemegang 
izin. Namun demikian pelaksanaannya harus sejalan dengan peraturan 
perundang-undangan lain yang juga menjadi dasar pengelolaan sumber 
daya hutan di wilayah pengelola/pemegang izin di masing-masing 
kawasan. Pelaksanaan KK juga harus disesuaikan dengan kondisi yang 
ada karena pada saat kebijakan KK dikeluarkan masing-masing pengelola 
hutan dan pemegang izin umumnya telah melakukan penyusunan 
rencana kerja serta penataan areal. Hal ini berarti tidak semua klaim 
penguasaan lahan oleh masyarakat sekitar dapat diakomodir dalam 
bentuk KK. Pengelola hutan dan pemegang izin dapat memilih solusi lain 
untuk penyelesaian konflik, misalnya: melalui Permen LHK No. P.84/
MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan 
Hutan dan aturan-aturan pelaksanaannya yaitu Perdirjen PSKL No. P.6/
PSKL/SET/PSL/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial 
Kawasan Hutan dan Perdirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 
tentang Pedoman Mediasi Penangan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

2. Ditjen PSKL sebaiknya mengakomodir NKK yang telah disepakati 
sebelum dikeluarkannya Permen LHK No. P.83/MENLHK/Setjen/
Kum.1/10/2016. Memperhatikan beberapa pemegang izin dan pengelola 
hutan yang telah terlebih dahulu memiliki kesepakatan, sebaiknya Ditjen 
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PSKL tidak memaksakan perubahan NKK untuk memproses KULIN 
KK. NKK adalah dokumen kesepakatan antara dua belah pihak sehingga 
seluruh pasal yang termuat dalam dokumen tersebut adalah hal-hal yang 
dianggap perlu dan penting untuk disepakati oleh pihak yang bersepakat. 
Perdirjen PSKL No. P.18/PSKL/Set/PSL.0/12/2016 jo Perdirjen PSKL No. 
P.9/PSKL/Set/PSL.0/9/2017 dapat menjadi acuan pembuatan NKK tetapi 
tidak perlu mewajibkan keseragaman NKK.

3. KULIN KK merupakan sebuah dokumen pengakuan resmi dari pemerintah 
melalui Ditjen PSKL terhadap kesepakatan dari dua belah pihak yang 
melakukan KK. Memperhatikan dokumen-dokumen KULIN KK yang 
dikeluarkan KLHK untuk kegiatan KK yang dilaksanakan di Provinsi 
Kaltim dan Kaltara, sebagian besar amar keputusan masih memuat 
informasi yang bersifat umum, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan dan 
ketentuan-ketentuan terkait pengalihan hak dari masyarakat yang menjadi 
mitra serta kewajiban kedua belah pihak. Seharusnya amar keputusan 
yang termuat dalam KULIN KK hanya berupa hal penting terkait kegiatan 
KK yang disepakati, tidak perlu mengulang butir-butir kesepakatan yang 
termuat dalam NKK dan juga tidak perlu menyampaikan ketentuan-
ketentuan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang lain.
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BAB V 
HUTAN ADAT PASCA-PENETAPAN: 
REALITA DAN CATATAN KRITIS
Surati, Handoyo, & Sylviani

A. Apa itu Hutan Adat?
Hutan adat (HA) adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum 
adat (MHA) dan dikelola oleh MHA. Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan 
Hutan Hak menyebutkan bahwa MHA adalah kelompok masyarakat yang 
secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya 
ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan 
hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, 
sosial, dan hukum. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara 
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, 
hutan adat, dan hutan hak. “Hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan 
negara”, demikian ditegaskan. Berubahnya kedudukan HA yang sebelumnya 
merupakan bagian dari hutan negara menyebabkan pemerintah harus 
mengeluarkan HA yang selama ini telah terlanjur ditetapkan sebagai hutan 
negara. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan bahwa pemegang 
hak atas tanah juga memegang hak atas hutan. Hal ini dapat diartikan 
bahwa selain memegang hak atas tanah ulayat, MHA sekaligus memegang 
hak atas HA. Dengan demikian, keberadaan HA harus didahului dengan 
adanya tanah ulayat dari MHA karena HA berada di atas tanah ulayat 
(Gusliana, 2011; Kristianto, 2014; Hidayat et al., 2018). Implikasinya, MHA 
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memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan, fungsi, dan pemanfaatan 
tanah ulayat dan HA yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, kewenangan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengatur, 
menentukan fungsi, dan mengawasi peredaran hasil hutan dari HA, baru 
dapat dilaksanakan bila ada penetapan HA. Hutan adat yang telah ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Bupati sebelum putusan MK telah dapat diterima 
keberadaannya sebagai HA (Arizona, Herwati, & Cahyadi, 2013).

B. Perkembangan Hutan Adat
Masyarakat adat sangat bergantung pada kelestarian hutan untuk bertahan 
hidup. Permasalahannya adalah masih banyak HA yang belum mendapatkan 
pengakuan dan penetapan. Salah satu kendalanya adalah kurangnya 
pemahaman dan pengetahuan para pihak tentang kebijakan HA (Surati et 
al., 2018) sehingga proses-proses terkait HA menjadi lambat. Permasalahan 
lain adalah kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap proses-proses 
penetapan HA.

Pemerintah perlu menjamin kepastian legal untuk hak-hak MHA atas HA-nya 
dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi MHA. Penetapan HA dilakukan 
agar tanah ulayat yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan negara dapat 
menjadi hutan hak (Tobroni, 2013). Hal ini diperlukan untuk menjaga wilayah 
adat tetap pada fungsinya, yaitu sebagai bagian dari kawasan hutan.

Direktorat PKTHA (2019b) menyebutkan bahwa HA yang telah ditetapkan 
sampai dengan Desember 2019 sebanyak 58 unit SK Penetapan HA, seluas 
±24.655 ha yang melibatkan 33.587 KK. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 
usulan penetapan HA seluas ±3.660.813 ha yang telah memiliki produk 
hukum, baik peraturan daerah maupun produk hukum daerah. Dampak dan 
konsekuensi atas produk hukum tersebut tentunya beragam, tidak hanya terkait 
aspek kepastian hukum namun juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan 
ekologi MHA. Jaminan atas pengelolaan HA yang lestari dan berkelanjutan 
juga dipengaruhi oleh landasan dan produk hukum di masing–masing daerah. 
Menindaklanjuti usulan penetapan HA dengan luasan tersebut, Menteri LHK 
telah menetapkan peta HA dan wilayah indikatif fase I seluas ±472.981 ha 
melalui SK No. 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 tanggal 29 April 2019. 
Fase I tersebut terdiri atas hutan negara seluas 384.896 ha, areal penggunaan 
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lain (APL) seluas 68.935 ha, dan HA seluas 19.150 ha. Melalui keputusan 
tersebut, penetapan HA akan dilakukan secara berkala dan kumulatif setiap 
tiga bulan apabila ada produk hukum baru yang mencantumkan subyek dan 
obyek HA (Supriyanto, 2019).

Gambar 16 Luas capaian HA per provinsi (Direktorat PKTHA, 2019b).

Capaian 58 unit penetapan HA seluas 24.655 ha adalah jumlah yang kecil jika 
dibandingkan dengan pencapaian perhutanan sosial yang saat ini mencapai 
luasan 3,25 juta ha dengan lima skema yaitu HA, HKm, HD, HTR, dan KK. 
Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan usulan ke KLHK untuk 
ditetapkan menjadi HA.

Keberadaan wilayah adat yang umumnya ada di kawasan hutan menimbulkan 
konflik tersendiri. Keberlangsungan fungsi sumber daya hutan perlu dikontrol 
melalui kejelasan hak maupun pengendalian akses yang sangat dipengaruhi 
oleh tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Secara teoritis, 
pemerintah dapat menjaga keberlangsungan fungsi hutan melalui hak–hak 
yang telah ditetapkan secara hukum, tetapi dalam praktiknya terbukti belum 
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mampu menjawab tujuan tersebut. Melalui perhutanan sosial, masyarakat 
adat mendapat pengakuan resmi dan punya wadah legal untuk memiliki akses 
mengelola wilayah adatnya. 

Kebijakan pengakuan dan penetapan HA, baik yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri maupun KLHK menunjukkan persyaratan yang 
saling terkait dan harus dilakukan secara bertahap. Di sisi lain, para pihak 
yang melaksanakan kebijakan tersebut beranggapan cenderung menyulitkan 
bagi beberapa pihak. Ada gap antara kebijakan dan implementasi dalam 
pengakuan dan penetapan HA. Beberapa faktor penyebabnya adalah (Surati 
et al., 2018):

1. Kurang koordinasi antara pihak terkait dalam menghasilkan produk 
hukum HA.

2. Adanya perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah.

3. Kurang lengkapnya persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam 
penetapan HA.

4. Keterbatasan anggaran dalam menghasilkan produk hukum HA.

5. Keterbatasan kemampuan MHA dalam melakukan pemetaan HA. 

Gambar 17 Alur penetapan hutan adat.
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Gambar 17 menjelaskan tahapan awal dalam pengakuan dan penetapan 
HA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 
Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui tahapan identifikasi 
MHA, verifikasi dan validasi MHA, penetapan MHA. Identifikasi, verifikasi, 
dan validasi dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini menandakan bahwa 
pemerintah daerah memainkan peranan penting dalam mewujudkan mandat 
konstitusi untuk pengakuan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat.

Tahapan selanjutnya untuk penetapan HA adalah sesuai dengan 
Permen LHK No. 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak yang telah 
mengalami perbaikan sebagaimana termaktub dalam Permen LHK No. 21/
MENLHKSetjen/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yaitu:

1. Wilayah MHA yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan.

2. Terdapat produk hukum pengakuan MHA dalam bentuk: 

a. Peraturan daerah untuk HA yang berada di dalam kawasan hutan 
negara, atau

b. Peraturan daerah atau keputusan kepala daerah untuk HA yang 
berada di luar kawasan hutan negara.

3. Terdapat peta wilayah adat sebagai lampiran dari peraturan daerah atau 
keputusan kepala daerah.

4. Dalam proses penyusunan peta wilayah adat, dapat berkonsultasi kepada 
KLHK.

5. Adanya surat pernyataan yang memuat: 

a. Penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/HA 
pemohon,

b. Persetujuan ditetapkan sebagai HA dengan fungsi lindung, konservasi, 
atau produksi.

Persyaratan yang beragam untuk sampai dengan penetapan dan pencantuman 
HA dalam kawasan hutan sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak 
(Desmiwati & Surati, 2018). Penetapan HA adalah produk hilir sedangkan 
produk hulunya adalah produk hukum daerah mengenai pengakuan atau 
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penetapan masyarakat adat. Jika di kawasan hutan maka ada keharusan agar 
produk hukum daerah yang dihasilkan dalam bentuk Perda (Pasal 67 ayat 2 
UU No. 41 Tahun 1999).

Di level pemerintah daerah, MHA merupakan tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan 
HA menjadi tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi. Penetapan HA adalah 
tahapan yang mestinya tidak dikerjakan secara terpisah dari bagian yang lain. 
Artinya, harus ada suatu pekerjaan integratif antara HA dan hak komunal 
masyarakat adat. Terdapat ±13 kementerian/lembaga dengan tugas dan 
fungsi mengurusi MHA, ini yang menyulitkan dan membuat bingung MHA. 
Di Pusat adalah KLHK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan HAM; 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Pekerjaan Umum; 
Kementerian Keuangan; dan Kementerian Pertanian. Di Daerah adalah Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan. 

C. Implementasi Hutan Adat 
dan Hambatan

Putusan MK No. 35 Tahun 2012 telah membangkitkan semangat baru dalam 
advokasi pemulihan penguasaan hutan oleh MHA.  Permasalahan utama 
agar keberadaan MHA diakui dan mendapatkan penetapan secara legal 
adalah bidang hukum dan birokrasi. Persyaratan penetapan HA dengan 
mengharuskan adanya produk hukum daerah adalah rasional (Surati et al., 
2018). Produk hukum daerah, baik SK Bupati ataupun Peraturan Daerah 
(Perda) akan menjadi filter bagi pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun 
pemerintah daerah. Produk hukum daerah adalah bentuk kehati-hatian 
pemerintah dalam menetapkan HA. Pada beberapa kasus implementasi 
di lapangan, persyaratan tersebut menjadi tidak rasional karena adanya 
pemahaman dan pengatahuan yang berbeda di antara para pihak, khususnya 
di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. 
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MHA memiliki hubungan yang jelas antara tanah yang menjadi sumber 
kehidupan dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut diatur dalam sistem 
pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, norma adat, batas-batas, dan 
luasan yang jelas. MHA umumnya bergantung pada hutan sebagai sumber 
kehidupan, obat-obatan, dan bahan-bahan kerajinan tangan. Hutan juga 
menjadi tempat pelaksanaan ritual adat, sumber pangan, dan sumber mata air 
yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Pada implementasi di lapangan, penetapan HA dengan persyaratan yang 
telah diatur dalam peraturan menjadi semakin tidak rasional apabila pola 
pengelolaan HA berubah. Berubahnya pola pengelolaan sumber daya hutan 
berdampak pada penurunan proses produksi dan konservasi sehingga 
mengurangi hasil pertanian dan koservasi MHA di wilayah-wilayah adatnya. 
Hilangnya tempat-tempat untuk kegiatan budaya tradisional, hilangnya 
sumber kehidupan, dan semakin langkanya tumbuh-tumbuhan untuk obat-
obatan tradisional akan berdampak pada hilangnya kearifan lokal, kelestarian 
hutan, dan menurunnya kesejahteraan MHA.

Gambar 18 Leuweung garapan pada MHA Kasepuhan Karang, Lebak, 
Banten (foto: Surati).
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Implementasi tersebut tidak luput dari berbagai hambatan yang dihadapi. 
Direktorat PKTHA (2019a) menyebutkan bahwa beberapa permasalahan 
yang dihadapi dalam penetapan HA adalah banyaknya klaim masyarakat adat 
yang menuntut pengakuan HA, kesulitan melakukan verifikasi dan validasi 
MHA dan HA, dan belum adanya pedoman operasional terkait identifikasi 
MHA dan HA. Beberapa permasalahan tersebut disebabkan banyaknya free 
rider yang mencoba mengusulkan HA untuk kepentingan pribadi, masih 
adanya keraguan terhadap kebenaran subyek dan obyek MHA dan HA, serta 
peraturan perundang-undangan yang belum bersifat operasioal.

KLHK terus mendorong pemerintah daerah yang merupakan gerbang awal 
dalam proses penetapan HA untuk melakukan pendampingan dan advokasi 
terhadap masyarakat adat agar mendapatkan hak untuk mengelola wilayah 
adatnya yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
terbentuk. Setelah proses penetapan HA, hal yang paling krusial adalah pasca-
penetapan hutan negara menjadi HA sebagai skema dari perhutanan sosial. 
Diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, atau NGO untuk terus melakukan pendampingan agar praktik-praktik 
kearifan lokal yang menjadi prasyarat masyarakat adat tetap terjaga sehingga 
tujuan ekologis dan ekonomi dari penetapan HA dapat tercapai. 

D. Faktor Penyebab Klaim Pemangku 
Kepentingan Pasca Putusan 
MK No. 35 Tahun 2012

Putusan MK No. 35 Tahun 2012 yang telah melalui dua rezim, tetap memberi 
angin segar walau lebih bersifat sepoi-sepoi. Di era Presiden Susilo Bambang 
Yudhono (SBY), terbuka peluang masyarakat adat untuk mendapatkan 
kedaulatannya kembali melalui implementasi REDD+. Pada saat itu, peta 
masyarakat adat diperintahkan untuk masuk dalam one map policy. Sejak itu, 
peta partisipatif wilayah adat yang dimiliki ormas-ormas seluas 4,8 juta hektar 
diserahkan kepada pemerintah. Secara intensif, langkah tersebut dilanjutkan 
pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mana Putusan MK No.35 
diterjemahkan sebagai bagian Nawacita (Tobroni, 2013; Subarudi, 2014; 
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Putri, Sukirno, & Sudaryatmi, 2017). Dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN), Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 
masyarakat adat menjadi satu paket yang tidak terlepaskan dari putusan 
tersebut. Seiring waktu, gaung MHA dan HA memudar. Hingga Desember 
2019, dari 9,3 juta hektar peta partisipatif masyarakat adat, hanya sedikit yang 
telah memperoleh penetapan (58 unit penetapan MHA). 

Hal inilah yang hingga saat ini menjadi tekanan publik terhadap implementasi 
MHA dan HA yang dijalankan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian The 
International Land and Forest Tenure Facility disimpulkan bahwa jika skema 
pengakuan HA masih dijalankan dengan cara Business as Usual (BAU) tanpa 
terobosan maka diperlukan 16.667 tahun untuk menetapkan seluruh luasan 
HA yang telah diidentifikasi. Lamanya waktu tersebut dihitung berdasarkan 
kecepatan pembuatan kebijakan perda dalam beberapa tahun terakhir 
(Ramdhaniaty, 2018).

Tahun 2019, tujuh tahun pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012, baik 
pemerintah pusat maupun daerah sebagai pemegang otoritas masalah 
kehutanan, masih menuai banyak kritik terkait pengakuan HA. Klaim yang 
paling besar dialamatkan pada lambatnya realisasi penetapan HA. Walaupun 
ada perbedaan data potensi HA antara pemerintah dan organisasi masyarakat, 
realisasinya tetap dianggap relatif sangat rendah bila dibandingkan dengan 
skema perhutanan sosial lainnya. Ada beberapa penyebab berbasis 
kepentingan, di antaranya (Surati et al., 2018):

1. Kepentingan pragmatism ekonomi

Kepentingan ini selalu ada dalam setiap isu tentang pengelolaan sumber 
daya alam. Struktur pengetahuan yang telah lama mengakomodir 
kepentingan ekonomi modern sangat mempengaruhi sikap keseharian, 
baik pelaku ekonomi maupun pejabat politik. Kepentingan ini dapat 
dilihat pada modus-modus:

a. Pendekatan pada masyarakat adat agar menerima skema HD. Hal ini 
kurang menghormati kedaulatan adat, baik secara sosilogis maupun 
ekonomis.
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b. Pemerintah pusat menunggu pemerintah daerah menjalankan 
pengakuan hutan adat, diantaranya terkait produk hukum hutan 
adat. Alasan ini juga yang menghambat penetapan hutan adat, 
sehingga berdampak pada status-quo luasan hutan negara. Hal ini 
sangat kontras dengan pemberian izin-izin pada perusahaan swasta 
yang memanfaatkan hutan yang prosesnya jauh lebih cepat.

2. Kepentingan politik

Kepentingan ini mempunyai spektrum operandi yang sangat luas di 
mana sebenarnya tetap berujung pada angka-angka nominal uang, selain 
dominasi dan kekuasaan. Kepentingan ini dapat dilihat pada:

a. Salah satu kepentingan politik adalah terkait dengan kepentingan 
antar partai politik, indikasi partai-partai pendukung yang “balik 
badan” terhadap isu HA karena berbagai kepentingan. Tidak ada 
yang dapat menjamin partai-partai koalisi pemerintah satu suara 
dalam menjalankan ideologi ecosicialism ini.

b. Lambatnya penyusunan peraturan daerah (perda) karena konstelasi 
politik yang banyak diwarnai dengan pandangan partai politik 
terhadap identitas masyarakat adat, minimnya pengetahuan personil 
di eksekutif dan legislatif tentang filosofi dan konsep masyarakat adat.

c. Penganggaran penyusunan perda tentang hutan adat di legislatif 
daerah seringkali dikesampingkan dengan pembahasan perda yang 
cepat memberi hasil atau output politik. 

Selain tersandung isu berbasis kepentingan, lambatnya penetapan HA 
disebabkan faktor-faktor teknokratis, seperti:

1. Terjadi gap keilmuan di antara para personil yang berwenang di lembaga 
politik daerah ketika menghadapi isu yang bersifat kultural seperti 
penentuan batas-batas wilayah adat yang selama ini bersemayam di dalam 
penuturan dan diturunkan lintas generasi juga dengan media tuturan, 
gagal diterjemahkan pada tataran praksis dalam bentuk peta wilayah adat. 

2. Gap keilmuan juga terjadi pada sebagian besar pengelola KPH ketika 
berhadapan dengan isu HA.
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3. Antisipasi pemda yang berlebihan dalam kehati-hatian untuk menetapkan 
masyarakat dan HA yang biasanya terkait masalah lambannya penentuan 
subyek hukum masyarakat adat. 

Faktor penting lain yang menjadi penghambat dalam percepatan penetapan 
HA adalah:

1. Konflik internal masyarakat dan pejabat politik

a. Konflik di internal legislatif merupakan masalah tersendiri ketika 
anggota mempunyai kesadaran identitas masing-masing. Hal ini 
berakibat pada lambatnya penetapan subyek dan hak MHA, juga 
pilihan-pilihan hukumnya dalam penetapan hal tersebut. 

b. Tanah-tanah yang didaftarkan dan dilegalisasikan melalui Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) di daerah terindikasi memiliki konflik-
konflik penguasaan dan pemilikan, terutama obyek tanah untuk 
program vital lainnya seperti program nasional transmigrasi dan 
kawasan pencetakan sawah baru.

2. Tumpang-tindih kebijakan

Tumpang-tindih kebijakan reformatif berbasis lahan sangat rentan 
melemahkan keberadaan masyarakat yang mempunyai sistem hukum 
dan ruang kehidupan yang khas seperti MHA.

a. Kebijakan dan program Reforma Agraria (RA) seringkali tidak melalui 
konsultasi publik yang luas sehingga menimbulkan konflik berbasis 
lahan dengan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah ulayat. Sebagai 
akibatnya, skema legalisasi dan redistribusi aset tersebut berpotensi 
menghapus sistem penguasaan dan mengubah pemilikan tanah 
komunal menjadi tanah pribadi (privat), bahkan dikuasai badan 
usaha tertentu. Lebih jauh, skema RA berpeluang memiskinkan dan 
menghilangkan sistem sosial ekonomi masyarakat adat yang masih 
tergantung pada tanah dan kekayaan alam.

b. Penetapan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seringkali kurang 
memperhatikan hak-hak masyarakat adat, termasuk mengabaikan 
konflik agraria yang berkepanjangan.
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c. Pada beberapa kasus ditemukan TORA yang tergambarkan dalam 
peta indikatif berada dalam wilayah adat dan kawasan hutan yang 
masih merupakan tanah adat yang dikuasai, dimiliki, dan dikelola 
masyarakat adat.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah perlu 
membuat instrumen untuk membedakan antara masyarakat adat yang benar-
benar layak untuk ditetapkan sebagai HA dengan masyarakat adat yang ada 
unsur-unsur politik di dalamnya. Hal ini akan membuat pemerintah tidak ragu 
dalam penetapan wilayah adat dan pengakuan MHA. Beberapa budayawan 
menilai bahwa pelembagaan struktur budaya sangat memengaruhi kesadaran 
adat dan beridentitas. Kecepatan pelembagaan nilai, norma, hukum, dan 
tradisi adat di kalangan generasi muda atau penerus lebih rendah dibanding 
kecepatan intervensi pengetahuan berbasis ideologi pasar bebas dan teknologi 
global. Pada beberapa masyarakat adat, pengetahuan yang bersifat tradisi lebih 
banyak terhimpun di generasi tua sehingga generasi muda kurang memahami 
jika komunikasi internal mereka sudah banyak terkooptasi dengan peralihan 
fokus tujuan hidup berkomunal. 

Struktur masyarakat adat yang sebagian besar egaliter, sebagian telah bergeser 
ke struktur hierarki. Pada beberapa kasus terdapat elite adat yang melakukan 
kooptasi dan dominasi terhadap penguasaan pemanfaatan sumber daya alam. 
Selain itu, terdapat juga peluruhan MHA sebagai akibat terbitnya kebijakan, 
peraturan perundangan, dan perizinan yang tidak memberikan perlindungan 
dan penghomatan atas kuasa dan akses MHA terhadap sumber daya alam 
(Adiwibowo, 2018).

E. Hukum Adat dan Masyarakat Adat: 
Sebuah Catatan Kritis

Tekanan pada sub-bab ini bukan mencari solusi untuk mengatasi lambatnya 
realisasi penetapan hutan adat seperti klaim beberapa pemangku kepentingan. 
Solusi atas klaim tersebut membutuhkan perubahan pada berbagai sektor dan 
dimensi, dari yang bersifat teknis hingga ke level gagasan/ide, bahkan moral. 
Sub-bab ini lebih memberi tekanan pada genealogi terminologi kearifan lokal 
(sebagai dasar hukum adat) masyarakat adat dan implikasi kebijakan pada 
pembangunan keagrariaan. 
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Terminologi kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari istilah masyarakat adat. 
Terlepas dari perdebatan istilah “masyarakat-hukum adat” dan “masyarakat 
hukum-adat” yang masing-masing memberi penekanan berbeda, pengakuan 
masyarakat adat berawal dari pengakuan cara-cara hidup yang saat ini lebih 
dikenal dengan kearifan lokal. Masuknya terminologi ke dalam peraturan 
perundangan, bahkan konstitusi negara, sebenarnya adalah suatu bentuk 
simplifikasi dari sebuah tatanan hidup yang kompleks yang meliputi dimensi 
sosial, budaya, politik, ekologi, ekonomi, dan agama ke dalam satu dimensi, 
yaitu hukum. Penggunaan istilahnya pun tergiring pada penggambaran pada 
UUD yang kemudian diacu oleh UU Hak Asasi Manusia, UU Kehutanan, 
UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Akibatnya, istilah yang banyak dipakai oleh kelompok 
gerakan sosial yang memperjuangkan haknya atas tanah dan juga perlawanan 
terhadap diskriminasi yang dialami sejak Orde Baru, menjadi hal yang 
sangat birokratis mengikuti “kepentingan” kebijakan. Oleh karena itu, ketika 
berbicara tentang masyarakat adat, sesungguhnya sedang membicarakan 
tentang kontestasi konsep, legislasi, dan instansi sektoral yang mengurusi 
masyarakat adat.

Istilah kearifan lokal muncul sebagai suatu pandangan hidup ketika orang 
memiliki pandangan terhadap arus besar. Arus besar yang dimaksud adalah 
pandangan-pandangan yang lahir oleh penciptaan global. Salah satu faktor 
penting terciptanya pandangan global adalah media informasi. Media informasi 
mampu membangun opini masyarakat dan dalam batas-batas tertentu opini 
tersebut dapat membentuk pandangan masyarakat, misalnya gaya hidup yang 
merujuk pada opini dunia. Tertanamnya pandangan global pada individu-
individu dapat berdampak pada tercerabutnya nilai-nilai lokalitas yang 
dimiliki. Derasnya arus pandangan global ternyata menimbulkan persoalan. 
Modernisasi telah menimbulkan krisis kemanusiaan. Krisis yang muncul 
dapat terjadi pada diri manusia maupun lingkungan sekitarnya, misalnya 
polusi. Krisis kemanusiaan inilah yang kemudian melahirkan kejenuhan, 
bahkan pada batas-batas tertentu melahirkan ketidakpercayaan terhadap 
ideologi global. Kejenuhan manusia terhadap ideologi global menyebabkan 
manusia mencoba mencari keunikan-keunikan yang bersifat natural. Dalam 
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konteks budaya, orang mulai kembali ke masa lalu. Orang mulai mencari nilai-
nilai lokalitas yang bermakna dan asli. Nilai-nilai lokal inilah yang kemudian 
disebut dengan kearifan lokal. 

Dalam perspektif sejarah, upaya mencari kearifan lokal merupakan bagian dari 
kesadaran sejarah karena kearifan lokal terbentuk dalam kurun waktu yang 
cukup lama. Pengakuan eksistensi kearifan lokal biasanya dilakukan melalui 
pelacakan terhadap bagaimana proses terbentuknya kearifan lokal tersebut, 
misalnya kepercayaan yang bersifat mitos. Terbentuknya suatu mitos biasanya 
melalui suatu pewarisan dari generasi ke generasi. Pewarisan dilakukan melalui 
suatu penuturan dari penutur kepada masyarakatnya sehingga membentuk 
suatu tradisi lisan. Pada umumnya, terbentuknya kearifan lokal dimulai sejak 
masyarakat belum mengenal tulisan (praksara). Tradisi praksara kemudian 
melahirkan tradisi lisan. Dalam perkembangannya, tradisi lisan dapat menjadi 
kepercayaan atau keyakinan masyarakat.

Tradisi lisan biasa dibedakan menjadi beberapa jenis (Vansina, 1985), yaitu:

1. “Petuah-petuah”, merupakan rumusan kalimat yang dianggap punya arti 
khusus bagi kelompok.

2. “Kisah”, kejadian-kejadian di sekitar kehidupan kelompok, baik sebagai 
kisah perorangan (personal tradition) atau sebagai kelompok (group 
account).

3. “Cerita kepahlawanan”, berisi bermacam-macam gambaran tentang 
tindakan-tindakan kepahlawanan yang mengagumkan bagi kelompok 
pemiliknya yang berpusat pada tokoh-tokoh tertentu (biasanya tokoh-
tokoh pimpinan masyarakat).

4. “Dongeng”, umumnya bersifat fiksi.

Pada awal “pengenalan kembali” kearifan lokal yang ditandai dengan 
munculnya perspektif post modernism seperti tersebut di atas, merupakan 
kesadaran bahwa modernisme tidak dapat memenuhi janjinya untuk 
membawa masyarakat kepada perikehidupan yang lebih baik, justru yang 
terjadi adalah sebaliknya. Sebagai sebuah istilah, “kearifan lokal” lahir pada 
tahun 1980-an bersamaan dengan kegiatan “pemetaan” negara berkembang 
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oleh negara maju melalui berbagai lembaga-lembaga swadaya masyarakat 
asing (NGOs) dengan berbagai proyek dan kegiatan. Komunitas-komunitas 
masyarakat yang dianggap khas dan unik di negara berkembang mereka beri 
“label” masyarakat berkearifan lokal (masyarakat adat).

Selanjutnya, istilah kearifan lokal merebak dan masuk pada jebakan politik-
ekonomi. Mereka yang bisa “memobilisasi” istilah kearifan lokal kemudian 
mengambil banyak keuntungan dari masyarakatnya sendiri. Lebih luas lagi, 
saat ini kearifan lokal sudah menjadi komoditi para aktor untuk menjadi free 
rider demi kepentingan tertentu. Sebenarnya, masyarakat yang diberi label 
berkearifan lokal tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang banyak 
karena sudah lama mereka menjadi korban kapitalisme. 

Sebagai sebuah analogi dengan frame di atas, kita, kelompok masyarakat 
yang kesehariannya hidup di perkotaan sangat tidak mungkin disebut 
sebagai masyarakat berkearifan lokal. Ketika misalnya pada suatu hari orang 
di perkotaan pergi ke kantor dengan pakaian tidur, tentunya akan menjadi 
perhatian banyak orang pada sepanjang perjalanannya karena dianggap tidak 
lumrah. Pergi ke kantor dengan kemeja dan celana panjang adalah ekspresi 
yang pantas sehingga mereka dapat berbaur dengan yang lain yang sama-sama 
pergi ke kantor, tanpa menjadi pusat perhatian. Memakai kemeja dan celana 
panjang adalah salah satu bentuk kearifan lokal. Oleh karena itu, sama dengan 
orang pedesaan, orang perkotaan pun sebenarnya dapat diberi label masyarakat 
berkearifan lokal (masyarakat adat), meskipun pada kenyataannya tidak 
demikian. Begitu pun kelompok-kelompok masyarakat lain yang dianggap 
tidak khas dan unik dari kacamata “penggiat” (pemberi label) kearifan lokal 
(yang sebagian besar justru adalah orang-orang kota/masyarakat anonim) - 
tidak disebut sebagai masyarakat berkearifan lokal. Namun masyarakat ini pun 
mempunyai kebutuhan yang bisa jadi persis sama dengan masyarakat yang 
diberi label masyarakat berkearifan lokal untuk mengakses sumber-sumber 
dan alat-alat produksi. Dengan kata lain, istilah kearifan lokal dapat menjebak 
para pengambil keputusan untuk mengarahkan sumber-sumber dan alat-alat 
produksi hanya kepada mereka. Masyarakat yang tidak diberi label kemudian 
luput dari fokus pembangunan. 
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Sebagai ketidaksadaran kolektif, suatu kelompok masyarakat melakukan 
kegiatan kesehariannya tanpa pernah berpikir bahwa yang dilakukannya 
adalah suatu bentuk kearifan, sampai kemudian datang para pemberi label. 
Hal ini dapat berimplikasi besar terhadap fokus pembangunan seperti yang 
terjadi di Indonesia. Bagaimana bisa? Pemberi label yang banyak beraliansi 
dengan donor atau program-program yang berasal dari multi-nasional 
memang membuat kearifan lokal dan yang terkait erat dengannya sebagai 
sebuah komoditi yang banyak menguntungkan segelintir atau sekelompok 
orang. Begitu ingin mudahnya para penggiat pengembang komunitas untuk 
mendapat suntikan dana, terminologi kearifan lokal dan semua yang terkait 
erat dengannya seperti masyarakat adat dan hukum adat seolah menjadi 
mantra pamungkas dan pemanis yang kemudian diamini oleh pendonor.

Bagaimana nasib kelompok lain masyarakat yang tidak tersentuh atau belum 
dikunjungi oleh para pemberi label? Mereka sesungguhnya mempunyai 
kebutuhan yang sama atas lahan untuk ruang hidup, tempat bercocok tanam, 
berbudaya, dan sebagainya. Mereka mempunyai kebutuhan untuk diakui 
keberadaannya di tanah mereka dilahirkan yang kemudian tanah itu diklaim 
oleh negara atau oleh corporate melalui negara. 
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BAB VI 
HUTAN TANAMAN RAKYAT: 
PELUANG DAN TANTANGAN 
PENGEMBANGAN
Deden Djaenudin

A. Mengapa Hutan Tanaman Rakyat?
Hutan merupakan hamparan lahan yang memiliki nilai yang tinggi, baik 
sebagai peyangga kebutuhan masyarakat, perlindungan ekologi, dan 
penyedia jasa lingkungan lainnya. Sampai sekarang, masyarakat sangat 
tergantung  terhadap sumber daya hutan, begitu pula sebaliknya hutan 
dapat lestari dan rusak dengan adanya pengaruh masyarakat. Oleh karena 
itu diperlukan suatu upaya pemberdayaan yang memperhatikan dua aspek 
tersebut. Dari hal tersebut kemudian muncul sebuah kebijakan pengelolaan 
hutan yang berbasis masyarakat yang salah satu bentuknya adalah hutan 
tanaman rakyat (HTR). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan 
suatu program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang dapat berperan 
dalam upaya peningkatan pendapatan petani, peningkatan produktivitas 
lahan-lahan yang terdegradasi, peningkatan produksi kayu bakar,   produksi 
kayu bahan bangunan dan bahan baku industri,  serta percepatan usaha 
rehabilitasi lahan.

Luas hutan alam Indonesia terus mengalami penurunan selama 3 dekade 
terakhir. Penurunan yang terbesar terjadi pada periode 1998-2000 yang 
disebabkan oleh perubahan sistem politik di Indonesia. Perubahan penggunaan 
hutan ke penggunaan lainnya menjadi isu penting, baik di level domestik 
maupun internasional, terutama terkait perubahan iklim. Penurunan kualitas 
maupun luasan hutan alam terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, baik 
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ekonomi, sosial, maupun kebijakan. Implikasi dari penurunan luas hutan 
alam tersebut adalah semakin menurunnya pasokan kayu bulat sebagai bahan 
baku industri pengolahan kayu.

Pemerintah mengeluarkan opsi revitalisasi industri kehutanan untuk 
menambah pasokan bahan baku kayu bagi industri kehutanan dalam bentuk 
pembangunan HTR. HTR merupakan salah satu skema program perhutanan 
sosial melalui pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan 
kawasan hutan sebagai lahan usaha tanaman kayu. Program HTR dikembangkan 
dengan berbagai tujuan, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar 
hutan, menyediakan pasokan bahan baku kayu bagi kepentingan industri, 
dan upaya rehabilitasi kawasan hutan. Di tingkat tapak, implementasi HTR 
di Provinsi Lampung memberikan kontribusi pendapatan rata-rata sebesar 
Rp8.036.507/KK/bulan atau sebesar 67,72% terhadap pendapatan total dengan 
luasan antara 1,5-2 hektar per KK (Faradhana, Herwanti, & Kaskoyo, 2019). 
Tingginya kontribusi pendapatan ini seharusnya menjadi pendorong untuk 
percepatan pembangunan HTR di Indonesia. 

Lambatnya kinerja pembangunan HTR dapat dilihat dari realisasi pemberian 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTR yang baru 
mencapai 15,7% dari total keseluruhan skema perhutanan sosial dan 4,9% 
dari areal kawasan hutan produksi yang dicadangkan dalam Peta Indikatif 
Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) per September 2018. Realisasi luas areal 
perhutanan sosial HTR sampai akhir 2017 tersebar di 113 kabupaten. Dari 
luasan tersebut Izin Usaha HTR atau disebut juga IUPHHK-HTR sudah 
mencapai 244.028,74 hektar di 2.856 unit HTR serta melibatkan 44.045 KK 
(KLHK, 2018). Capaian HTR ini terus meningkat di mana pada akhir tahun 
2019 luas HTR sudah mencapai 313.476,34 hektar di 2.952 unit HTR dengan 
melibatkan 56.085 KK (PSKL, 2019).

Data di atas mencerminkan bahwa kinerja pembangunan HTR sudah 
menunjukkan kecenderungan yang meningkat meskipun relatif lambat. 
Untuk itu dipandang perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang 
dihadapi dalam pembangunan HTR. 
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B. Percepatan Pembangunan Hutan 
Tanaman Rakyat

Deplesi terhadap sumber daya hutan tidak dapat dihindari mengingat sumber 
daya hutan masih dipandang sebagai modal pembangunan. Pandangan ini 
berimplikasi pada pemahaman bahwa jika tidak ada pemanfaatan sumber daya 
hutan maka akan mengurangi modal pembangunan Indonesia. Agar proses 
pembangunan tidak terganggu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 
pengendalian pemanfaatan sumber daya hutan melalui berbagai kebijakan 
seperti pada tahun 2004 dengan soft landing policy yaitu kebijakan penurunan 
jatah produksi kayu dari hutan alam secara bertahap yang menyebabkan 
semakin terbatasnya pasokan bahan baku industri.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap deplesi sumber daya hutan adalah 
pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menyebabkan kebutuhan lahan dan 
konsumsi hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu yang semakin meningkat 
(Djaenudin, Oktaviani, Hartoyo, & Prabowo, 2016). Situasi ini menjadikan 
kompetisi terhadap pemanfaatan sumber daya hutan juga semakin meningkat. 
Selain itu, persaingan dalam penggunaan lahan telah mendorong terjadinya 
fragmentasi lahan hutan. Permasalahan yang terjadi adalah kemampuan para 
pihak untuk mengakses sumber daya hutan tidak sama. Hal ini mengakibatkan 
terjadinya ketimpangan akses terhadap sumber daya hutan yang disebabkan 
oleh ketidaksimetrisan informasi yang diterima dan ketimpangan akses modal 
dari masing-masing para pihak (Nuryartono, 2020).

Keberhasilan pembangunan HTR sangat tergantung pada kapasitas atau 
kemampuan pelaku bisnis HTR. Dalam implementasinya, kemampuan bisnis 
tersebut akan sangat tergantung pada dukungan kebijakan, kapabilitas pelaku 
usaha, dan dukungan pendanaan. Upaya untuk mendorong bisnis HTR 
memerlukan beberapa faktor pemungkin (Nugroho, 2011):

1. Mengurangi hambatan berusaha bagi pelaku usaha, baik dalam 
pengembangan sektor primer maupun sekunder.

2. Adanya jaminan modal usaha yang mudah diperoleh.

3. Lembaga usaha yang berkelanjutan.

4. Penerapan konsep bisnis ramah lingkungan yang berkelanjutan.
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Pengembangan HTR dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu 
pendekatan pasar dan pendekatan sosial. Pendekatan pasar menitikberatkan 
pada mekanisme pasar. Pendekatan ini akan efisien dan akan mendorong 
pelaku HTR untuk mencapai skala keekonomiannya, namun dapat mendorong 
penguasaan aset oleh pemilik modal besar saja. Di samping itu pendekatan 
ini juga membutuhkan kepastian pasar. Sebaliknya, penggunaan pendekatan 
sosial akan mendorong terwujudnya prinsip keadilan kepada semua pelaku 
usaha, karena pemberian akses yang lebih besar kepada masyarakat. Namun, 
pendekatan ini akan menghadapi tantangan yang berat untuk mencapai skala 
keekonomian karena kemampuan masyarakat yang terbatas terhadap akses 
informasi maupun pendanaan. Agar pembangunan HTR berjalan secara 
efektif dan efisien, diperlukan pendekatan yang mengkombinasikan kedua 
pendekatan di atas yaitu pasar dan sosial (pembangunan HTR yang inklusif).

Tantangan lainnya dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah rendahnya 
pendapatan masyarakat dari usaha kehutanan. Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa peran hutan rakyat dan hutan produksi yang dapat diakses oleh 
masyarakat melalui skema pengelolaan hutan yang berbasiskan masyarakat, 
belum berfungsi secara optimal. Rendahnya pendapatan masyarakat melalui 
usaha kehutanan berdampak terhadap tingginya kegiatan konversi lahan 
hutan menjadi usaha non kehutanan. Selain itu, kehidupan masyarakat desa 
sekitar hutan tidak dapat dipisahkan dengan hutan sebagai tempat untuk 
menggantungkan hidupnya. Paradigma baru pembangunan pengelolaan 
kehutanan yang melibatkan masyarakat menjadi harapan baru untuk 
memecahkan permasalahan kehutanan.

Pengembangan HTR tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi yaitu sebagai 
penghasil kayu saja. Keberhasilan pengembangan HTR juga tergantung 
pada kondisi industri pengolahan kayu sebagai pasar atau konsumen utama 
HTR. Dengan demikian perlu dilihat kelembagaan antara HTR dan industri 
pengolahan dalam suatu mekanisme yang saling ketergantungan dalam 
bentuk hubungan hulu-hilir. Kerangka pemikiran tulisan ini disajikan pada 
Gambar 19.
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Secara umum tantangan yang dihadapi dalam pengembangan HTR ada tiga, 
yaitu lokasi, kelembagaan, dan pendanaan. Lokasi izin HTR menjadi isu penting 
dalam percepatan pengembangan HTR. Lokasi yang dialokasikan untuk HTR 
berada di areal hutan produksi dengan akses dan infrastruktur yang terbatas, 
skala luasan kecil, dan cenderung belum mencapai skala ekonomisnya. Lokasi 
ini menjadi penting karena keintegrasian atau konektivitas dengan industri 
pengolahan (pasar) menjadi terbatas. Permasalahan lahan menjadi perhatian 
dalam pelaksanaan program HTR terkait dengan tingginya potensi konflik 
lahan (Iskandar, 2013). Tantangan berikutnya adalah kelembagaan yang 
mencakup sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas), teknologi, dan 
regulasi. Permasalahan lahan dan kelembagaan mendorong tingginya biaya 
transaksi (Kartodihardjo, 2013). Tantangan yang ketiga adalah ketersediaan 
dana untuk investasi HTR yang terbatas (ketersediaan dan akses ke modal).

Gambar 19 Kerangka pikir pengembangan hutan tanaman rakyat.

C. Perkembangan HTR
Target perhutanan sosial sudah ditetapkan seluas 12,7 juta ha. Kinerja 
pembangunan perhutanan sosial sampai dengan tahun 2019 disajikan pada 
Gambar 20. 
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Sumber: PSKL (2019)

Gambar 20 Kinerja perhutanan sosial per 31 Desember 2019.

Pemerintah terus mendorong produksi kayu bulat melalui berbagai kebijakan, 
di antaranya adalah soft landing policy, mendorong pembangunan hutan 
tanaman industri (HTI) dan HTR. Khusus untuk HTI dikembangkan 
melalui pemberian izin kepada pengusaha (pemberian konsesi) sementara 
untuk HTR diberikan izin kepada masyarakat, sebagai bentuk upaya 
pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan. 
HTR merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh 
perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi untuk meningkatkan 
potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam 
rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
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Gambar 21 HTR yang dikelola oleh masyarakat di Prov. Lampung (kiri); 
petani HTR di Prov. Gorontalo mengukur batang pohon untuk 
mengetahui volume pohon yang dimiliki (kanan) (foto: Bugi K. 
Sumirat).

Pada tahap pertama pembangunan HTR sebaiknya dipusatkan pada kawasan 
hutan produksi yang sudah disediakan untuk pembangunan HTI namun 
dalam kondisi terlantar atau tidak lagi dimanfaatkan. Dari sekitar 9 juta 
hektar kawasan hutan produksi yang sudah dialokasikan untuk membangun 
HTI, sekitar 6 juta hektar belum ditanami atau tidak berhasil penanamannya. 
Oleh sebab itu, dari luas 6 juta hektar tersebut sekitar 60% atau sekitar 3,6 
juta hektar dapat disediakan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang 
mempunyai kemauan dan kemampuan untuk membangun hutan tanaman, 
baik secara perseorangan, kelompok, maupun koperasi. Selebihnya, sekitar 
2,4 juta hektar dapat ditawarkan ulang kepada perusahaan (asing, nasional, 
ataupun lokal) yang benar-benar berminat dan mempunyai kemampuan 
membangun HTI. 

Awalnya, program penghijauan memang lebih ditekankan pada upaya 
penyelamatan (konservasi) hutan, tanah, dan air. Oleh sebab itu jenis tanaman 
yang dipilih lebih banyak ditentukan oleh pemerintah dan kurang disesuaikan 
dengan keperluan masyarakat sehingga manfaat ekonomi program tersebut 
tidak banyak dirasakan langsung oleh masyarakat. Manfaat ekonomi dan 
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manfaat sosial hutan rakyat mulai dirasakan saat ini setelah permintaan 
(demand) atas bahan baku kayu untuk industri tidak lagi dapat dipenuhi oleh 
pasokan (supply) kayu dari luar Jawa.

Kayu yang dihasilkan dari hutan rakyat, terutama di Jawa, sudah banyak 
dipergunakan untuk memenuhi permintaan bahan baku industri pengolahan 
kayu maupun bahan bakar berbagai industri rakyat di Jawa. Di beberapa 
kabupaten produksi kayu hutan rakyat, produksi kayunya bahkan sudah 
melampaui volume produksi kayu Perum Perhutani. Di Kabupaten Ciamis 
misalnya, produksi kayu hutan rakyat mencapai 300 ribu m3 per tahun, 
sementara produksi kayu Perum Perhutani di kabupaten tersebut hanya 
sekitar 30 ribu m3 per tahun. Luas hutan rakyat di seluruh Indonesia saat ini 
ditaksir mencapai 1,5 juta hektar dengan potensi kayu sekitar 40 juta m3, yang 
sebagian besar berada di Jawa dengan potensi kayu mencapai 23 juta m3.

Kawasan hutan negara di Jawa saat ini sebagian besar dikelola oleh Perum 
Perhutani. Luas hutan produksi yang dikelola Perhutani mencapai 1,8 juta 
hektar. Dalam hutan produksi tersebut sekitar 300 ribu hektar berupa lahan 
yang belum ditanami atau rusak akibat perambahan. Lahan hutan produksi 
yang gundul atau rusak tersebut sebetulnya dapat dikembangkan oleh 
Perhutani menjadi hutan tanaman melalui kerja sama dengan masyarakat di 
sekitarnya.

D. Lokasi HTR
Kebijakan pembangunan HTR berbeda dengan kebijakan pengelolaan 
hutan produksi. Pengelolaan hutan produksi biasanya dimulai dari luasan 
besar dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu dengan elemen kegiatan 
pokoknya penebangan. Sebaliknya, pembangunan HTR merupakan proses 
penguatan kelembagaan kehutanan baru masyarakat yang dimulai dari luasan 
kecil (satu-dua hektar) dengan kegiatan pokoknya menanam tanaman hutan. 
Penanaman kembali kawasan hutan produksi oleh masyarakat merupakan 
manajemen hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal yang 
paling menentukan keberhasilan pembangunan HTR adalah adanya jaminan 
kepastian hukum tentang alokasi areal dan pemberian IUPHHK-HTR kepada 
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kelompok masyarakat peserta. Di samping itu juga diperlukan kepastian 
pemasaran hasil HTR (akses pasar) atau industri yang dapat menampung 
produk bahan baku kayu dari HTR. 

Berdasarkan pengalaman dalam pembangunan HTI dan hutan rakyat, 
berbagai kajian menunjukkan bahwa masalah utama yang dapat menghambat 
pembangunan dan pengembangan hutan tanaman oleh rakyat adalah sebagai 
berikut:

1. Kawasan yang ditetapkan menjadi areal hutan tanaman tidak menjamin 
kepastian usaha ditinjau dari sisi penguasaan lahan, jangka waktu 
pemanfaatan, maupun pengalihan izin pemanfaatan (Nugroho, 2011).

2. Penetapan lokasi yang kurang sesuai dan tapaknya tidak sesuai dengan 
jenis yang ditanam menyebabkan tanaman berdaya hasil rendah, biaya 
pembangunan tanaman menjadi mahal, atau kayu hasil tanaman sulit 
dipasarkan (Nugroho, 2011).

3. Minat masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman umumnya 
rendah karena tanaman hutan memerlukan waktu cukup lama untuk siap 
dipanen (Djaenudin, Indartik, Pribadi, & Iqbal, 2016).

4. Kemampuan masyarakat untuk membangun dan mengelola hutan 
tanaman umumnya rendah ditinjau dari sisi sumber daya manusia, 
peralatan, maupun pembiayaan atau modal untuk pembangunan tanaman 
(Rohadi, Dunggio, Herawati, Wau, & Laode, 2004).

5. Kelembagaan masyarakat untuk melakukan usaha hutan tanaman masih 
lemah, bahkan di banyak desa belum tersedia (Rohadi et al., 2004).

6. Ketidakpastian pasar dan harga jual dari kayu hasil tanaman masyarakat. 
Belajar dari pengalaman pembangunan HTI, ternyata HTI yang berhasil 
adalah HTI yang dibangun secara swadana oleh perusahaan dan siap 
dengan industri yang akan menampung hasilnya (Rohadi et al., 2004).

7. Serangan hama-penyakit akibat pengembangan hutan tanaman sejenis 
dan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan menggunakan cara 
pembakaran.
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Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan HTR adalah 
ketiadaan/keterbatasan modal untuk membangun hutan tanaman dan 
kemungkinan sulitnya pemasaran hasil tanaman. Untuk itu masyarakat yang 
membangun hutan tanaman harus membentuk kelompok untuk bermitra 
dengan industri pengolahan atau pemasaran kayu, kecuali apabila kelompok 
masyarakat tersebut sudah mampu memiliki industri dan membangun 
jaringan pasar secara mandiri.

E. Pendanaan 
Akses pembiayaan pembangunan HTR yang terbatas bagi petani menjadi isu 
yang perlu diperhatikan. Proses pembiayaan melalui pihak bank cukup rumit, 
sementara posisi tawar sektor kehutanan juga lemah sehingga usaha hutan 
tanaman terkesan tidak menguntungkan dan penuh risiko; kondisi tersebut 
menyebabkan dunia usaha kehutanan kurang tertarik untuk berhubungan 
dengan bank (Nugroho, 2011). Tantangan tersebut dapat diatasi dengan 
program pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui pinjaman 
dana bergulir (PDB) dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiyaan 
Pembangunan Hutan (PPPH) (Herawati, 2011). BLU PPPH menyediakan 
pinjaman dengan suku bunga rendah dibandingkan dengan suku bunga 
komersial13. 

Pendanaan menjadi  common problem  bagi pemegang izin HTR yang perlu 
mendapat perhatian secara khusus, seperti masalah agunan, rendahnya 
komoditas kayu produk HTI, lemahnya administrasi keuangan, panjangnya 
masa tenggang  (grace period)  yaitu selama delapan tahun yang belum 
diimbangi dengan pendapatan jangka pendek untuk memperkuat arus kas, dan 
belum adanya penjaminan risiko dari lembaga asuransi. Untuk mengatasinya 
diperlukan regulasi yang memperbolehkan dana Dana Reboisasi (DR) dapat 
langsung masuk ke Rekening Operasional BLU dan dapat menggulirkan 
dananya langsung kepada masyarakat petani hutan secara perorangan 
(Wahyudi, 2012).

Untuk mendapatkan dana pinjaman dari BLU PPPH, pertama-tama pemohon 
harus mengajukan proposal. Bagi petani yang akan mengajukan pinjaman, 
misalnya untuk pengajuan kredit tunda tebang, harus menjadi anggota 
13 https://blup3h.id/tarif-layanan-blu-pusat-p2h/
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kelompok tani dan mempunyai bukti kepemilikan lahan pribadi. Pengajuan 
kredit tunda tebang hanya diberikan kepada kelompok tani. Tanaman yang 
dapat dibiayai dengan kredit tunda tebang adalah tanaman hutan rakyat 
yang belum mencapai masak tebang sehingga tanaman yang sudah masuk ke 
masak tebang tidak dapat dijadikan sebagai agunan. Jumlah dana pinjaman 
ditetapkan sebesar 60-80% saat diinventarisasi. Setelah disetujui oleh BLU 
maka pinjaman akan dikucurkan melalui Dinas Kehutanan, penyuluh, 
kelompok tani, dan petani. Pengalaman di Wonosobo, penyusunan proposal 
untuk pengajuan Kredit Tunda Tebang, bisa mencapai 4 bulan (Djaenudin et 
al., 2018).

Meskipun demikian akses pembiayaan ke BLU juga relatif masih rendah. 
Sampai dengan tahun 2018, sebagian besar proposal pinjaman HTR ke BLU-
PPPH tidak disetujui karena faktor administrasi dan kelembagaan, seperti 
perbedaan informasi identitas yang tercantum dalam izin dengan identitas 
asli/KTP, kurangnya pemahaman anggota tentang rencana pembangunan 
HTR sebagaimana tercantum dalam proposal, dan proses pendampingan 
yang kurang efektif. Hingga tahun 2015, dana yang telah disalurkan untuk 
pembiayaan HTR melalui skema pinjaman adalah Rp8,8 miliar atau sekitar 
17% dari total nilai komitmen sebesar Rp51,6 miliar dengan realisasi jumlah 
tanaman 173.706 pohon (20%) dari target 846.810 pohon. Sejak tahun 2016, 
melalui skema bagi hasil, dana yang telah disalurkan adalah Rp21,2 miliar atau 
sekitar 42,5% dari nilai komitmen sebesar Rp49,9 miliar.

Pembangunan HTR merupakan upaya pemerintah dalam rangka 
meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam 
pengelolaan hutan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan 
produksi. Kebijakan pembangunan HTR pada intinya memberikan peluang 
kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman atas akses 
legal melalui pemberian izin pengelolaan, akses kelembagaan keuangan yang 
diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, dan akses ke 
pasar untuk mendapatkan harga kayu yang paling menguntungkan (Sanudin, 
Awang, Sadono, & Purwanto, 2015).
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1. Mekanisme Pendanaan 
Fasilitas yang diberikan untuk pendanaan HTR berbunga murah dan 
berpatokan pada tingkat suku bunga Bank Indonesia. Misalnya untuk HTR 
(Desember 2012), bunga hanya 5,75%/tahun dengan masa pengembaliannya 
setelah panen (daur 8 tahun) dan untuk HTI bunganya 5,75 plus 4% atau 
9,75%/tahun. Bunga tersebut dipastikan masih di bawah bunga pasar 
pinjaman bank dalam negeri. Persoalan yang mucul adalah ketidakmampuan 
petani membuat proposal, kelembagaan, keberadaan sumber daya manusia di 
dalam hutan hingga kawasan hutan yang clean dan clear untuk kegiatan HTR. 
Akibatnya, dana yang ada tidak dapat digunakan dan tidak tersalurkan. 

Tahun 2010 Kementerian Kehutanan menggandeng BRI untuk penyalurannya. 
PPPH yang menjadi otoritas BLU membuat MoU dengan PT Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) untuk menyalurkan dana sekurangnya Rp3 triliun yang sudah 
idle. Dalam implementasi penyalurannya, BLU Kehutanan telah merealisasikan 
penyaluran dana untuk pembangunan dan pengelolaan HTR sebesar Rp800 
miliar. Dana itu disalurkan untuk membantu petani membangun HTR dengan 
menanam pohon kayu dan mengembangkan tanaman pangan melalui sistem 
tumpangsari. Lembaga ini mulai tahun 2012 juga membiayai pembangunan 
hutan yang dikelola masyarakat, seperti hutan rakyat, hutan desa, dan hutan 
kemasyarakatan. Jika petani atau koperasi membutuhkan lebih dari Rp8 juta, 
mereka dapat meminjam dana melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

2. Penerimaan Manfaat
Pihak yang dapat memanfaatkan fasilitas BLU PPPH antara lain adalah pelaku usaha 
HTI (BUMN, BUMD, BUMS, atau koperasi) termasuk di dalamnya pemegang 
IUPHHK-HTI atau yang memiliki ikatan perjanjian kerja sama kemitraan dengan 
KPH. Dalam penyaluran dana pinjaman, BLU PPPH menetapkan prinsip 4T, yaitu 
Tepat pelaku, Tepat lokasi, Tepat kegiatan, dan Tepat penyaluran dan pengembalian. 
Penyaluaran dana pinjaman tidak diberikan secara sekaligus tetapi disalurkan 
secara bertahap14. Cakupan kegiatan usaha yang dapat didanai oleh BLU PPPH 
adalah kegiatan on farm yang secara langsung menghasilkan produk hutan kayu  
 
14 https://blup3h.id/leaflet-flyer-blu-pusat-p2h/
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atau non kayu yang bernilai ekonomi tinggi dan off farm yang secara tidak langsung 
mendukung, berdampak positif, dan/atau menghasilkan nilai tambah terhadap 
kegiatan on farm (Djaenudin et al., 2018). 

Selain itu, pinjaman tersebut dapat pula digunakan untuk kegiatan pemanenan 
tanaman kehutanan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). 
Pinjaman Pemanenan Tanaman Kehutanan adalah dalam bentuk fasilitas 
dana bergulir (FDB) yaitu pinjaman untuk membiayai kegiatan penebangan 
dan pengangkutan sampai tempat pengumpulan kayu dan sebagai insentif bagi 
pelaku usaha kehutanan yang dapat mempertahankan tanaman kehutanan 
yang dimiliki sampai masa panen. Sementara itu pinjaman Pemungutan 
HHBK adalah jenis FDB yang merupakan pinjaman untuk membiayai 
usaha pemungutan HHBK pada hutan lindung, zona atau blok pemanfaatan 
tradisional hutan konservasi, hutan produksi atau lahan milik.

Kinerja pemanfaatan pendanaan untuk pembangunan HTR masih perlu 
terus ditingkatkan. Untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik diperlukan 
tahapan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap progres pembangunan 
HTR. Dalam perkembangannya, kegiatan monev HTR dilakukan sebatas 
pada evaluasi apakah pohon penjamin masih ada atau tidak. Selain itu tahapan 
monev dilakukan secara rutin setiap tahunnya.

Di tingkat lapangan, selain faktor teknis, permasalahan juga disebabkan 
oleh kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat. Pemegang izin HTR 
belum memiliki kemampuan menyusun proposal yang baik dan tata waktu 
pengusulan hingga persetujuan dan pencairan dana membutuhkan waktu lama 
dan berbelit-belit. Dari sisi kebijakan, BLU menetapkan jaminan sebesar 25% 
dari total pembiayaan yang diajukan, BLU juga tidak mengakomodir dinamika 
lapangan sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan seluruhnya menjadi 
tanggung jawab pemegang izin meskipun skema pembiayaannya adalah bagi 
hasil.
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F. Regulasi
Salah satu tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan HTR adalah 
kemampuan masyarakat yang masih rendah dan dukungan pemerintah yang 
belum maksimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi 
HTR di lapangan di antaranya adalah proses perizinan yang panjang sampai 
3 tahun seperti kasus di Kalimantan Timur (Iskandar, 2013) dan belum 
ada kejelasan mekanisme penyaluran kredit HTR (Herawati, 2011). Selain 
itu pemerintah daerah juga belum memberikan perhatian terhadap porsi 
anggaran pembangunan HTR (Mas’ud, Supratman, & Malamassam, 2011). 

Untuk itulah pemerintah menyediakan regulasi percepatan pembangunan 
HTR seperti pembentukan BLUPPPH yang merupakan salah satu unit kerja di 
KLHK yang ditingkatkan fungsi pelayanannya sebagai badan layanan umum. 
Pada tahun 2007, Kementerian Kehutanan membentuk BLU Kehutanan. BLU 
ini merupakan lembaga keuangan non bank yang dibentuk berdasarkan Surat 
Keputusan Bersama Menhut No.2/Menhut-II/2007 dan Menteri Keuangan 
No.06.1/PMK.1/2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, BLU yang mempunyai 
nama resmi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan hanya boleh membiayai 
pembangunan HTR dan HTI di kawasan hutan produksi.

Selain itu untuk mendorong peran pemerintah daerah dalam mendukung 
pembangunan HTR, pemerintah telah menyediakan payung hukum peran 
Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Peraturan Menteri LHK No. 
83 Tahun 2016 tentang Perhutanan  Sosial. Pasal 61 ayat 1 menyatakan 
bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi Pemegang 
HPHD,  IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Pemangku 
Kehutanan”. Ayat 2 pada Pasal 61 menjabarkan lebih jauh fasilitasi pemerintah 
kabupaten dan desa yang mencakup fasilitasi pada tahap usulan permohonan, 
penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, 
pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan 
hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk 
kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pascapanen, pengembangan 
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usaha, dan akses pasar”. Hal ini sejalan dengan peran Pemerintah Kabupaten 
sebagaimana  diatur   dalam Undang-Undang No 23  tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya antara lain dinyatakan bahwa, dalam 
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota berwenang untuk menyelenggarakan penataan desa; fasilitasi kerja sama 
antar desa dalam satu kabupaten; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan desa.

G. Kelembagaan
Pembangunan HTR tidak dapat berdiri sendiri tanpa melibatkan pembangunan 
di hilirnya (industri pengolahan/pasar). Untuk menjamin hal tersebut maka 
penyelenggaraan HTR dapat dilakukan dalam beberapa rancangan. Adapun 
rancangan pola pengembangan HTR terdiri dari:

1. HTR Pola Mandiri. Masyarakat setempat membentuk kelompok, diajukan 
ke bupati, pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-HTR untuk 
setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok 
bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian 
kedit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah/pemda. Setiap anggota 
mengingatkan anggota kelompok lainnya untuk memenuhi kewajiban. 

2. HTR Pola Kemitraan dengan HTI BUMN/BUMS atau industri perkayuan 
(panel), pulp dan kertas/model plasma inti. Masyarakat setempat 
membentuk kelompok, diajukan oleh Bupati ke Menhut. Pemerintah 
menerbitkan SK IUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra 
bertanggung jawab atas saprodi, pelatihan, pendampingan, dan pasar. 

3. Pola Developer HTR. BUMN/BUMS sebagai developer membangun HTR 
dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai 
pemegang IUPHHK-HTR. Biaya pembangunannya diperhitungkan 
sebagai pinjaman pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara 
bertahap sesuai akad kredit. 
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Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan kelembagaan dalam 
pengembangan pola HTR, antara lain yaitu:

1. Kebijakan RKT yang harus disahkan oleh penyuluh atau UPT PSKL 
menjadi tantangan, mengingat jumlah penyuluh yang tidak memadai 
dan UPT PSKL hanya terdapat di lima wilayah se-Indonesia. Hal tersebut 
membuat pengesahan RKT membutuhkan waktu yang tidak sebentar, 
padahal RKT merupakan persyaratan tahunan.

2. Berkurangnya sumber bahan baku dari hutan alam sangat menggangu 
keberlangsungan industri kehutanan yang saat ini masih menggantungkan 
suplai bahan bakunya pada hutan alam. Tantangan yang dihadapi HTR 
adalah apakah kayu yang dihasilkan HTR tersebut dapat menggantikan 
kayu hutan alam yang cenderung memiliki karakteristik diameter besar, 
termasuk jenis-jenis komersial yang disenangi pembeli (buyer), variasi 
produk yang dihasilkan lebih banyak, dan rendemen output lebih 
maksimal yang berasal dari hutan alam. 

3. Pengelolaan HTI berbeda dengan HTR. Hal ini karena pemahaman 
dan penguasaan manajemen HTR yang masih terbatas dibandingkan 
dengan HTI. Oleh karena itu manajemen di HTI tidak dapat diterapkan 
sepenuhnya oleh manajemen di HTR dalam hal untuk menghasilkan 
kualitas kayu yang menyerupai produksi kayu dari HTI. Oleh karena 
itu produksi kayu dari HTR belum tentu dapat diserap oleh industri 
pengolahan kayu (Naufal, 2014). 

H. Penutup
Untuk mempercepat pembangunan HTR perlu melihat tantangan-tantangan 
yang dihadapi. Beberapa langkah kebijakan yang harus disiapkan adalah 
sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi untuk pembangunan dan pengembangan hutan tanaman 
oleh rakyat secara cermat dengan memperhatikan sebaran lokasi industri 
pengolahan kayu, pasar kayu olahan, serta ketersediaan sarana-prasarana 
untuk menjangkau industri pengolahan dan pasar.
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2. Penatabatasan dan pengukuhan terhadap areal yang ditetapkan untuk 
pembangunan dan pengembangan hutan tanaman oleh rakyat tersebut.

3. Menyusun peta kesesuaian jenis untuk area hutan tanaman tersebut, 
termasuk kesesuaian jenis untuk komoditi pertanian dan perkebunan.

4. Menyusun pedoman atau tata cara pembangunan hutan tanaman oleh 
rakyat.

5. Pemasyarakatan atau sosialisasi tentang manfaat (benefits), rencana, dan 
tata cara pembangunan hutan tanaman oleh rakyat.

6. Menyediakan berbagai bentuk pelatihan atau pendampingan untuk 
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan (termasuk 
teknik pembukaan lahan yang ramah lingkungan) dan pengelolaan HTR 
(termasuk pengendalian hama-penyakit), serta pemasaran hasil dari HTR.

7. Menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau sumber-
sumber pembiayaan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan 
tanaman, termasuk membentuk lembaga keuangan yang membantu 
penyediaan pinjaman sebagai modal pembangunan hutan tanaman.

8. Menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun kemitraan 
dengan industri dan pasar kayu olahan.

9. Pendampingan penguatan kelembagaan dan kapasitas kelembagaan 
masyarakat. 

10. Terkait dengan pendanaan pembangunan HTR, akan lebih efektif dan 
efisien apabila pemerintah menyediakan keuangan secara inklusif untuk 
memperluas akses pendanaan bagi masyarakat.

11. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah implementasi 
kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat selalu berkaitan 
dengan ketimpangan distribusi dan alokasi manfaat sosial-ekonomi dan 
pengembangan kelembagaan khususnya pada tingkat lokal. Dengan 
demikian perlu terobosan kelembagaan yang dapat mengurangi 
ketimpangan tersebut melalui pendampingan kepada HTR, karena secara 
kebijakan pemerintah telah memberi-kan berbagai dukungan, antara 
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lain: mencadangkan areal yang cukup luas, memfasilitasi pinjaman 
permodalan, menyediakan pilihan pola pengembangan (mandiri, 
kemitraan, dan developer), dan memberikan jaminan terkait pasar untuk 
produk kayu.

12. Secara kelembagaan, KLHK mengubah skema bisnis HTR menjadi HTI 
skala kecil untuk meningkatkan produktivitas. Untuk mempercepat 
realisasi skema bisnis tersebut, diperlukan regulasi perubahan skema 
bisnis. Hal ini diperlukan untuk mengatur tata usaha kayu HTR. Selama 
ini hasil tebangan kayu HTR belum terdaftar sepenuhnya pada Sistem 
Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang dimiliki Ditjen 
PHPL sehingga membuat para Kelompok Tani Hutan (KTH) Perhutanan 
Sosial kesulitan mencari  offtaker atau penyerap. Jika pengaturan tata 
usaha kayu HTR dapat dilakukan, HTR akan memiliki fungsi bisnis yang 
sama dengan HTI tanpa mengurangi fungsi perhutanan sosial. Dengan 
demikian, HTR masih merupakan bagian dari perhutanan sosial tetapi 
bimbingan pemegang izin HTR akan dilakukan oleh Balai Pengelolaan 
Hutan Produksi di daerah. 
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BAB VII 
PENUTUP
Sulistya Ekawati

Program Perhutanan Sosial harus benar-benar mampu mewujud-kan 
kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengorbankan kelestarian hutan. 
Tantangan ini tidak mudah tetapi harus dilakukan. Inovasi dalam bentuk 
agroforestri, ekowisata, pengembangan HHBK (madu, getah-getahan, 
sutera, dan sebagainya) serta pengembangan jenis-jenis bibit kayu unggul 
terbukti mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan konservasi untuk 
meningkatkan penghidupan masyarakat (livelihood).

Kelima skema Perhutanan Sosial yang disediakan pemerintah yakni Hutan 
Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan 
Kemasyarakatan (HKm), dan Kemitraan, semua bermuara pada tujuan yang 
sama, yaitu menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. 
Harapan tersebut nampaknya masih menemui jalan terjal karena beberapa 
masalah seperti rendahnya kapasitas masyarakat, kurangnya pendampingan, 
lemahnya modal, dan masalah pemasaran. Ke depan, program HD, HA, HTR, 
HKm, dan Kemitraan perlu diintegrasikan dengan pengembangan industri 
pedesaan berbahan baku hasil hutan. Integrasi program tersebut sangat 
penting bagi pembangunan ekonomi pedesaan. Pendampingan, peningkatan 
nilai tambah, dan pemasaran menjadi isu krusial yang harus ditindaklanjuti. 

Data yang ada menunjukkan bahwa realisasi terbesar Perhutanan Sosial dicapai 
oleh HD dan HA. Kedua skema tersebut merupakan bentuk pengelolaan hutan 
secara komunal. Pada banyak referensi disebutkan pengelolaan hutan secara 
komunal terbukti lebih lestari daripada pengelolaan secara perorangan karena: 
1) tidak mudah dibagi dan diperjual-belikan, 2) keputusan pemanfaatan 
harus menunggu persetujuan ketua kelompok/adat, dan 3) pengelolaan hutan 
dilakukan secara bersama. Oleh karena itu kelembagaan adat dan kelembagaan 
desa harus diperkuat untuk memastikan aturan main/norma pengelolaan 
hutannya segera dibangun dan dioperasikan. 
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