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DAFTAR ISI

Alhamdulillah  akhirnya Modul Pengdokumentasian Sistem 
Hutan Kerakyatan (SHK) sampai ke tangan kita. Tanpa 
 berlebihan, kami berharap kehadiran modul ini dapat 

 berkontribusi bagi pemajuan komunitas dan para pegiat SHK yang 
menaruh perhatian terhadap penguatan kedaulatan wilayah rakyat 
khususnya di kawasan hutan.

Bukan rahasia umum jika kawasan hutan adalah situs yang 
menggambarkan pemiskinan rakyat dan konflik agraria di seluruh 
daratan Indonesia. Apalagi ketika pola pembangunan saat ini 
masih mempercayakan pada perluasan industri berbasis lahan 
dan sumberdaya alam yang pada gilirannya justru komunitas yang 
paling pertama merasakan dampak dari keganasan dari agenda 
pembangunan wilayah. Mulai dari kehilangan sumber penghidupan 
utama, indentitas komunal hingga pengetahuan tentang kearifan 
pengelolaan hutan.

Menguatnya kesadaran bersama akan pentingnya Sistem Hutan 
Kerakyatan yang berangkat dari pengalaman masyarakat mengelola 
sumberdaya alam setempat, proses pendokumentasian sebagai 
basis argumentasi advokasi maupun promosi-promosi insiatif 
perbaikan ekologi di kawasan hutan oleh komunitas yang tergambar 
dalam modul ini menjadi penting. Modul ini sebagai panduan 
bagaimana memahami proses pengdokumentasian yang dapat 
mendukung kerja-kerja lapangan. Meski disadari modul ini masih 
terdapat banyak kekurangan, baik dari sis isi maupun penyajiannya. 
Dan diharapkan modul ini turut membuka jalinan komunikasi para 
pelaku SHK dan pendukung SHK demi perbaikan di masa datang.

Akhirnya kami ingin menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besar 
kepada Tim Penyusun KpSHK yang telah menyumbangkan waktu 
dan tenaga sehingga modul ini sampai ke tangan kita semua. Tidak 
lupa ucapan terima kasih kepada pihak ICCO Cooperation yang 
telah memberikan dukungan selama proses pengerjaan modul ini. 
Selamat mendokumentasikan!

 

Bogor, Oktober 2014

 

Moh. Djauhari

Koordinator Nasional KpSHK
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Amanat UUD 1945 pasal 33 menjelaskan bahwa hutan sebagai 
sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Makna pasal 33 ayat 3 bersifat 

menyeluruh dalam forest management atau ecosystem management 
yang mengakomodasi aspek sosial-budaya, ekonomi dan kelestarian 
lingkungan. Berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat 
memiliki sistem terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan 
tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat 
beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat 
bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial 
budaya, religi, dan ekologi (Suhardjito, Khan, Djatmiko dkk, dalam 
Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24, tahun 1999).

Sebelum negara Indonesia berdiri, masyarakat sudah memiliki 
nilai dan norma dalam pengelolaan sumberdaya alam, antara 
lain mengenai pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan 
pertanian lainnya, penggembalaan ternak, pemburuan satwa liar 
dan pemungutan hasil hutan. Masyarakat telah menunjukkan 
praktek pengelolaan wilayah hutan sebagai sumber kehidupan 
secara lestari berdasar kearifan yang mereka miliki.

Praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat di Indonesia dikenal 
dengan berbagai istilah seperti Mamar di Nusa Tenggara Timur, 
Lembo di masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, Tembawang pada 
masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, Repong pada Masyarakat 
Peminggir di Lampung, Tombak pada masyarakat Batak di Tapanuli 
Utara. Praktek-praktek pengelolaan tersebut tersebut menunjukan 
bahwa masyarakat telah dan mampu mengelola sumberdaya alam 
termasuk hutannya secara turun-temurun. 

Sistem perpaduan antara sumberdaya alam, bentang alam dan 
manusia yang menempatinya, menumbuhkan berbagai ekosistem, 
yang masing-masing menampilkan kekhususan dalam kehidupan 
ditiap jenis yang terdapat didalamnya. Keanekaragaman hayati yang 
sangat tinggi merupakan suatu koleksi yang unik dan mempunyai 
potensi genetik yang besar. Namun hutan yang merupakan sumber-
daya alam yang dimiliki oleh masyarakat telah mengalami banyak 
perubahan dan sangat rentan terhadap kerusakan. 

Sejak digulirkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
Asing sebagai salah satu produk Undang-undang di awal masa 
Orde Baru,  pengelolaan hutan mengalami perubahan. Undang-
undang ini juga ditengarai ikut mendorong berkembangnya peran 
modal swasta dalam berbagai bidang. Memasuki periode 1970-an, 
kebijakan Pemerintah memberikan peluang kepada pihak swasta 
padat modal dan BUMN untuk mengelola dan memanfaatkan 
hutan dalam bentuk HPH, HPHH dan HTI. Kebijakan tersebut 

sangat merugikan masyarakat di sekitar hutan dan di dalam hutan, 
karena seluruh kawasan dianggap milik Negara, status inilah yang 
mengakibatkan terjadinya eksploitasi hutan, penebangan illegal 
dan lebih jauh terjadi konflik berkepanjangan dengan masyarakat. 
Pada sisi lainnya ternyata pengelolaan hutan utamanya hutan tropis 
juga menyisakan suatu persoalan besar, yaitu semakin menurunnya 
kuantitas dan kualitas hutan. 

Sebagai salah satu sumber devisa negara, hutan telah dieksploitasi 
secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Eksploitasi ini 
menyebabkan berkurangnya luasan hutan dengan sangat cepat. 
Keadaan semakin diperburuk dengan adanya konversi lahan hutan 
secara besar-besaran untuk lahan pertambangan, pemukiman, 
perindustrian, pertanian, perkebunan, peternakan serta kebakaran 
hutan yang selalu terjadi di sepanjang tahun. 

Resiko dan dampak dari eksploitasi adalah terjadinya banjir pada 
musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Dengan 
demikian jelas terlihat bahwa fungsi hutan sebagai pengatur 
tata air telah terganggu dan telah mengakibatkan berkurangnya 
keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. Hutan sebagai 
ekosistem harus dipertahankan kualitas dan kuantitasnya 
dengan berbagai pendekatan dalam pengelolaan ekosistem. 
Pemanfaatan ekosistem hutan akan tetap dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan kehadiran keseluruhan fungsinya. Pengelolaan 
hutan yang hanya mempertimbangkan salah satu fungsi saja akan 
menyebabkan kerusakan hutan. 

Tak dapat dipungkiri, keberadaan kawasan industri dan pemukiman 
menyebabkan degradasi kualitas lingkungan yang sulit dihindari. 
Idealnya setiap industri harus berwawasan lingkungan, bahkan 
perlu memenuhi standar manajemen lingkungan seperti ISO 
14000. Namun kenyataan di lapangan kepentingan ekonomi selalu 
mengalahkan kepentingan ekologi, makin pesat pembangunan 
berlangsung makin banyak komponen lingkungan yang dikorbankan, 
termasuk tatanan sosial kultur dan ekonomi masyarakat setempat.

Bukan hanya masalah degradasi hutan yang terus bertambah,  
konflik ekonomi dan sosial juga marak terjadi. Konflik muncul karena 
masyarakat sekitar kawasan hutan semakin tersingkir, memunculkan 
kesadaran yang didorong gerakan-gerakan sosial yang berkembang 
di berbagai negara.

DASAR PEMIKIRAN
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Persoalan yang terjadi diantaranya :

• Konflik yang berkepanjangan atas sumberdaya alam (tanah, 
hutan, air serta bahan tambang) dan tidak ada penyelesaian yang 
berpihak pada masyarakat dan lingkungan, hal ini menimbulkan 
efek kerugian terhadap ekosistem, social politik dan ekonomi. 
Mengambil kebijakan untuk penyelesaian konflik, merupakan 
hal utama yang harus dilakukan bukan malah untuk menambah 
konversi areal hutan.

• Pola pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat 
pada umumnya berdasarkan pengetahuan asli yang ada dan tumbuh 
di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-
batasan dan sanksi. Pola ini berkembang sangat dinamis sesuai 
dengan perkembangan zaman. Sifat dinamis ini pada umumnya 
tidak secara tegas mendefinisikan pengelolaan sumberdaya alam 
berupa; hutan, kebun atau usaha pertanian, sehingga diperlukan 
pemahaman yang cukup oleh Pemerintah Daerah tentang pola-pola 
tersebut.

• Manfaat yang banyak dari hutan telah mendorong swasta padat 
modal dan BUMN untuk mengeksploitasi hutan secara berlebihan, 
sehingga  sumberdaya hutan telah mengalami degradasi fungsi 
secara drastis. Dimana hutan tidak lagi berfungsi secara maksimal, 
seperti fungsi hidrologis, pengaturan iklim mikro, serta habitat 
satwa liar, dan spesies-spesies tanaman.

• Perubahan fungsi hutan untuk pembangunan ekonomi dapat 
mendatangkan keuntungan dan manfaat ekonomi, serta 
mengakibatkan beragam kerugian. Salah satu dampak yang nyata 
dari konversi hutan menjadi lahan perkebunan Sawit, di beberapa 
wilayah adalah puluhan gajah mengamuk di lahan perkebunan 
masyarakat dan pedesaan. Beberapa ekor Harimau turun ke 
kampong meresahkan masyarakat desa, serta di beberapa daerah 
lainnya telah terasa bahwa pada saat musim kemarau persediaan 
air tanah sangat sedikit, namun saat musim penghujan terjadi banjir 
bandang yang ternyata juga membawa bencana bagi manusia. Di 
Kalimantan puluhan orangutan terpaksa turun ke desa-desa karena 
makanan di habitatnya telah menjadi perkebunan sawit, di Sulawesi 
beberapa daerah selalu mengalami bencana banjir saat musim 
penghujan.

• Perlu dikembangkan adanya peran aktif masyarakat dalam 
pengelolaan kawasan lindung atau sejenis. Perlu dipertimbangkan 
mengingat saat ini pengamanan kawasan lindung yang dilakukan 
oleh pemerintah semakin sulit karena keterbatasan sumberdaya 
manusia. Budidaya lokal merupakan cerminan dari sistem adaptasi 
masyarakat dalam pemanfaatan sumberdayanya. Sumberdaya 
warisan budaya yang dapat dikaitkan dengan sifat fisik relatif mudah 
diadopsi, sedangkan yang bersifat non-fisik memerlukan proses 
tertentu sehingga dapat diadopsi. Secara umum warisan yang 
sudah diadopsi adalah menjadikannya sebagai kawasan berfungsi 
lindung (heritage area), tetapi sebenarnya juga dapat dalam bentuk 
sistem hutan kerakyatan.

Padahal sejak jaman pra kolonial masyarakat 
perdesaan nusantara, baik yang di dalam maupun 
sekitar hutan, telah akrab memanfaatkan wilayah 

hidup di sekitarnya; mengadaptasikan pengelolaan 
sumberdaya alam di sekitarnya – baik tanam-tanaman 
jangka pendek maupun jangka panjang – yang telah 
teruji secara turun temurun. Sebagian besar hasil hutan 
bukan kayu (NTFP)— seperti damar, rotan, kulit manis, 
kemenyan, dll. -- merupakan produk yang dikelola oleh 
masyarakat sekitar dan dalam hutan. Berbagai produk 
perkebunan rakyat – seperti kopi, lada, karet, pala, kemiri, 
dll. – merupakan komoditi yang ditanam oleh masyarakat 
sekitar dan dalam hutan.

Cara masyarakat di dalam dan sekitar hutan ini 
memanfaatkan alam sekitarnya telah teruji dan 
berlangsung turun-temurun. Tata cara pengelolaan ini 
menciptakan pola-pola atau model-model pengelolaan 
sumberdaya alam yang khas. Beberapa LSM yang bekerja 
untuk isu-isu advokasi masyarakat adat dan lingkungan 
hidup pada pertengahan 1990an memformulasikan 
model-model pengelolaan sumberdaya alam yang khas 
masyarakat di dalam dan sekitar hutan ini sebagai system 
hutan kerakyatan (SHK). SHK merupakan paduan konsep 
tentang sistem pengelolaan sumberdaya alam, sistem 
sosial, yang juga meliputi sistem tenurial yang termaktub 
di dalamnya. 

Meskipun semakin terdesak oleh berbagai model 
ekstraksi sumberdaya alam skala besar, berbagai model 
SHK masih bertahan. Proses dokumentasi model-model 
SHK ini harus terus dilakukan; kalau perlu didorong agar 
ada kebijakan nyata yang mendukung perluasan model-
model SHK, karena terbukti lebih lestari dan memberikan 
kemerataan manfaat untuk petani sekitar hutan.

Berbagai model SHK yang masih bertahan perlu 
didokumentasikan ulang dan mendapatkan dukungan 
selayaknya. Jasa lingkungan yang diberikan oleh berbagai 
model SHK ini tidak kalah dengan berbagai model hutan 
yang lain. Trend penghitungan karbon sebagai bagian dari 
jasa lingkungan patut diberikan kepada berbagai model 
SHK. Karena itu para penggiat SHK – khususnya yang 
tergabung dalam KpSHK – harus memahami karakter jasa 
lingkungan dari berbagai model SHK.
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PENDAHULUAN1
Konsepsi Sistem Hutan Kerakyatan (SHK);

Kriteria dan Indikator Sistem Hutan Kerakyatan (SHK);

Kerangka Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (SHK);

Peranan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) dalam Perubahan Iklim.

Menyampaikan pemahaman kepada Lembaga Pendamping dan Pelaku Sistem 
Hutan Kerakyatan tentang konsepsi SHK dari aspek sejarah, aspek ekologi, aspek 
 sosial-ekonomi, aspek budaya, kriteria dan indikator, serta kerangka kerja pelaksanaan 
SHK;

Ruang lingkup pendokumentasian Sistem 
Hutan Kerakyatan menjelaskan sub-materi 
pokok yang meliputi :

Tujuan penyampaian Konsepsi Sistem 
Hutan Kerakyatan ini memberikan panduan 
dalam proses pendokumentasian meliputi :

•	 Praktek	SHK	memberikan	andil	dalam	adaptasi	dan	mitigasi	perubahan	iklim;

•	 Mendokumentasikan	dan	menerapkan	konsepsi	SHK	di	wilayah	masing-masing;

•	 Dapat	memahami	dengan	jelas	tentang	konsepsi	Sistem	Hutan	Kerakyatan	di	
wilayahnya;

•	 Bisa	menentukan	kriteria	dan	indikator	Sistem	Hutan	Kerakyatan;

•	 Mempunyai	kemampuan	mengembangkan	perencanaan	dalam	memanfaatkan	sum-
berdaya	sistem	hutan	kerakyatan;

•	 Memahami	kegiatan	manajemen	bencana	untuk	mengurangi	resiko	bencana	dampak	
perubahan	iklim	dari	sebelum	bencana	terjadi	(mitigasi	dan	kesiap-siagaan),	saat	ter-
jadi	bencana	(emergency	response)	dan	setelah	terjadi	bencana	(recovery	dan	rencana	
strategis).
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KONSEPSI 
SISTEM HUTAN KERAKYATAN2

Konsepsi SHK dari Aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi

Menurut Odum dan Cox (1971), ekologi	adalah	suatu	studi	yang	mem-
pelajari	struktur	dan	fungsi	ekosistem	atau	alam	dimana	manusia	ada-
lah	bagian	dari	alam.	

•	 Struktur	mencirikan	keadaan	sistem	tersebut.	

•	 Fungsi	menggambarkan	hubungan	sebab	akibatnya. 

Jadi pokok utama ekologi adalah ilmu dasar yang berkaitan  
dengan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan  
(peradaban). Ekologi adalah salah satu komponen dalam sistem 
hutan kerakyatan yang harus ditinjau bersama dengan komponen 
lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang.

Konsep Sistem Hutan Kerakyatan 

Dilatarbelakangi keprihatinan yang dimulai dari  
terjadinya kerusakan hutan akibat eksploitasi kayu 
hutan secara berlebihan, dan usaha masyarakat dalam  

mengelola hutan dengan  kearifannya, maka pada awal tahun 1980-
an, keberadaan hutan tropis mulai diagendakan dalam dialog global.

Sistem Hutan Kerakyatan adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk 
karena adanya interaksi dan hubungan timbal-balik antara sumber-
daya alam (hutan, tanah, air, satwa, plasmanutfah, bahan tambang 
dll) dan manusia dalam asatu kesatuan yang teratur”.   Aspek-aspek 
dalam sistem hutan kerakyatan tidak berdiri sendiri, melainkan ter-
integrasi sebagai komponen yang berkaitan dalam suatu kesatuan.
Pemahaman-pemahaman itu bisa dipilah menjadi tiga perspektif:

Pertama, SHK dipahami senbagai sistem interaktif yang harmonis 
antara masyarakat dengan alam. Perspektif ini meyakini masyarakat 
lokal dengan pengalaman dan pengetahuannya mampu  mengelola 
hutan secara arif, adi, dan lestari. Keyakinan ini  dibuktikan melalui 
penjelasan fungsi-fungsi struktur sosial dan keragaman  penataan 
ruang setempat. Kedua, SHK dipahami sebagai proses sosial  menuju 
pengelolaan hutan yang adil dan lestari.  Perspektif ini  meyakini  bahwa 
intervensi pembangunan selama ini telah  menghancurkan sistem 
sosial dan ekologi. Ketiga, SHK dipandang sebagai  paradigma baru. 
Perspektif ini dipercaya secara ideologis, SHK mampu  menggantikan 
paradigma lama yang berbasis pada dominasi negara.

Dalam prakteknya, Sistem Hutan Kerakyatan mempunyai multi 
fungsi di antaranya:

•	 Fungsi	 ekonomi	 memlalui	 produksi	 hasil	 hutan	 seperti,	 kayu,	
rotan,	 gaharu	dan	 sebagainya.	 Fungsi	 ekologi	 sebagai	 penjaga	
kelangsungan	mahluk	hidup	(manusia,	hewan	dan	tumbuhan).	

•	 Fungsi	 ekologi	 tersebut	diantaranya;	menyerap	karbondioksida	
dan	 menghasilkan	 oksigen,	 sumber	 air,	 pencegah	 erosi	 dan	
banjir,	habitat	hewan,	sumber	keanekaragaman	hayati,	dsb.	

•	 Fungsi	sosial	yang	memberikan	manfaat	bagi	masyarakat	untuk	
memenuhi	kebutuhan	dasar	masyarakat	sekitar	hutan	dan	obat-
obatan,	sumber	mata	pencaharian,	penelitian,	dan	sebagainya.
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•	 Produksi	 yang	 berkesinambungan	 dalam	pengelolaan	 sumber-
daya	 alam,	 baik	 dari	 kawasan	 hutan	 maupun	 kawasan	 non	
hutan	serta	jasa	lainnya;

•	 Mempertahankan	tingkat	biodiversity	yang	tinggi	dalam	konteks	
perencanaan	 tata	 guna	 lahan	 yang	 terpadu	 antara	 kawasan	
konservasi	dengan	kawasan	budidaya.	

•	 Mempertahankan	 stabilitas	 fungsi	 dan	 ekosistem	 hutan		
kerakyatan	 dengan	 penekanan	 pada	 pemeliharaan	 sumber	
benih	 (plasma	 nutfah)	 dan	 unsur	 biodiversity	 yang	 diperlukan	
untuk	regenerasi;	

Operasional Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) 
meliputi unsur-unsur sebagai berikut : 

Prinsip SHK Meliputi :

1. Aktor utama adalah rakyat;

2. Lembaga pengelola dibentuk, dikelola dan dikontrol oleh rakyat;

3. Memiliki wilayah/teritori yang jelas dan punya kepastian hukum;

4. Interaksi antara masyarakat dan lingkungannya bersifat 
langsung dan erat;

5. Pengetahuan lokal menempati posisi penting dan melandasi ke-
bijakan pengelolaan. Pengetahuan moderen dapat memperkaya  
dan mengembangkan SHK setelah melalui penyesuaian;

6. Teknologi yang digunakan – jika bukan teknologi lokal-telah 
melalui proses adaptasi dan dikuasai rakyat;

7. Skala produksi dibatasi hanya oleh prinsip-prinsip kelestarian;

8. Sistem ekonomi didasari kesejahteraan bersama;

9. Keanekaragaman hayati menjadi dasar dalam berbagai bidang 
dalam jenis, genetis, pola budidaya, pemanfaatan, sistem 
ekonomi dan lain sebagainya.

Perkembangan jaman yang dinamis, pengembangan Sistem Hutan 
Kerakyatan diusahakan secara sadar memelihara dan atau memper-
baiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar terpenuhi. Kelentur-
an dalam sistem hutan kerakyatan tidak memberikan tempat pada 
adaptasi yang tidak sehat. Bersifat lentur, untuk mendapatkan mutu 
sistem hutan kerakyatan yang baik dan memperbesar manfaat SHK.

•	 Meningkatkan	 dampak	 positif	 SHK	 dan	 sekaligus	 mengambil	
langkah-langkah	untuk	meminimalkan	dampak	yang	merugikan;

•	 Meningkatkan	 partisipasi	 masyarakat	 melalui	 tahapan	 proses	
untuk	menghindari	 	perbedaan	penilaian	yang	berakibat	pada	
konflik	sesama	pelaku	SHK;	

•	 Memberi	 peluang	 yang	 cukup	 luas	 untuk	 kemungkinan	
perubahan	tata	guna	lahan	pada	masa	yang	akan	datang.
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• 

Beberapa Aspek Pokok dalam 
Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) :

Keamanan dan Kepastian Wilayah SHK

Kemantapan pengembangan SHK  dimunculkan melalui inisiatif 
dan gagasan masyarakat berdasarkan kearifan (nilai dan norma) 
dalam  pengelolaan sumberdaya alam yang sudah melekat secara 
turun. Hal ini  untuk  menghindari terjadinya konflik antar anggota 
masyarakat dan  menciptakan rasa aman dalam menjalankan SHK. 
Kepastian  hukum diikuti dengan pelaksanaan secara operasional 
serta perencanaan  pengelolaan yang disahkan, penetapan dan 
penataan wilayah dengan pemancangan tata batas yang jelas dan 
dikukuhkan secara yuridis  f ormal maupun informal.

Keamanan dan kepastian wilayah SHK akan akan menjadi  landasan 
 keamanan akses, penguasaan, dan pemilikan  sumberdaya 
hutan yang melibatkan komponen masyarakat lainnya dalam 
 pengambilan  keputusan. Sehingga berdampak langsung pada 
pelaku SHK serta melakukan komunikasi dengan Pemerintah  untuk 
mendapat  dukungan dalam memperkuat hak masyarakat atas 
sumberdaya hutan yang  dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Keberlanjutan Produksi dan Distribusi

Perlunya kreativitas pengembangan potensi sumberdaya alam 
yang ditetapkan dalam suatu perencanaan yang sesuai  kondisi 
wilayah SHK masing-masing. Kelangsungan produksi hasil hutan 
dan non hutan  sangat ditentukan oleh kemauan pelaku SHK dan 
lembaga pendamping dalam menjaring peluang pemasaran. 

Mengembangkan sistem integrasi usaha pertanian dan  kehutanan 
 dengan jaminan atas hak jangka panjang masyarakat terhadap 
tenurial, agar hak yang ada tidak dirugikan oleh kegiatan ekonomi 
skala besar seperti perkebunan dan pertambangan.

Upaya untuk mewujudkan Sistem Hutan Kerakyatan dapat dilakukan 
dengan suatu rencana aksi yang dilaksanakan melalui berbagai 
kegiatan yang bertujuan memperluas dan mendokumentasikan 

SHK. Rencana aksi meliputi beberapa aspek pokok yaitu:
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Keanekaragaman Sumberdaya Hayati

Aspek pelestarian keanekaragaman sumberdaya hayati  ditujukan 
untuk penyediaan plasmanutfah di setiap wilayah SHK,  dengan 
melakukan inventarisasi dan pendataan flora dan fauna, 
 usaha-usaha pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, 
pencegahan penebangan  pohon yang dilindungi;  pencegahan 
 kebakaran serta kerusakan vegetasi,  kerusakan tanah  serta 
 perlindungan sungai, mata air, pantai, tepi danau atau areal 
 perlindungan lainnya.

Pelestarian sumberdaya hayati merupakan upaya terpadu dan 
 terencana yang dilakukan dalam SHK, yang dapat  diterapkandalam 
 pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana, 
efek  pemanasan global untuk mewujudkan pembangunan 
 berkelanjutan (sustainable development).

Aspek Kelembagaan SHK

Berbagai ketentuan dari kesepakatan masyarakat yang didukung 
oleh lembaga pendamping serta tersedianya tenaga pengelola 
 organisasi untuk memperbaiki dan melengkapi sistem  kelembagaan 
dalam SHK. Menggerakkan dan meningkatkan kelembagaan  tingkat 
wilayah  untuk memperkuat struktur SHK  dengan menyiapkan 
peraturan tentang  pengelolaan hutan dan sumberdaya alam, serta 
mendorong kerjasama  dengan berbagai pihak. 

Mengembangkan visi-misi kelembagaan SHK dengan  aturan 
yang  berlaku di setiap wilayah atau—jika perlu—membuat 
 peraturan baru. Mengorganisir masyarakat untuk  meningkatkan 
 kepemimpinan dan  manajemen SHK, membuat mekanisme 
penyelesaian sengketa  antarwarga dan melakukan  koordinasi 
dengan wilayah yang berbatasan langsung. Ditambahkan: 
 aturan-aturan yang memperkuat sistem  kelembagaan yang ada di 
masyarakat pelaku SHK beserta struktur (hubungan SHK dengan 
pelaku SHK)
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KRITERIA DAN INDIKATOR 
SISTEM HUTAN KERAKYATAN (SHK) 

Menanggapi perkembangan SHK 
 mendesak dibuat  standard dan 
  pedoman untuk   melakukan 

 verifikasi serta pendokumentasian 
yang  diterapkan lembaga pendamping 
dan pelaku SHK.  Prinsip-prinsip dalam 
 penetapan  kriteria dan indikator pada 
Sistem Hutan  Kerakyatan (SHK) didasarkan 
pada hal-hal sebagai berikut:

Indikator tidak hanya memperhatikan segi 
yuridis formal, lebih ditekankan pada segi 
fakta di setiap wilayah SHK;

Kegiatan yang perlu dinilai diutamakan 
pada sasaran yang ingin dicapai dari suatu 
kegiatan, sehingga tidak terfokus ke mas-
alah prosedur atau prosesnya saja;

Kriteria yang ditetapkan dapat memotivasi 
kreativitas pelaku SHK dalam meningkatkan 
mutu pengelolaan hutan serta wilayahnya;

Indikator yang dinilai bersifat dinamis, 
disesuaikan dengan perkembangan mas-
yarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memiliki kaitan dengan SHK.

Kriteria Indikator
Kepastian Tenurial

Definisi	operasional:	

Keamanan	tenurial	sebagai: (a)	suatu	situasi	di	mana	sistem	hukum	negara	atau	sistem	norma	masyarakat	mengatur,	mengakui	
dan	melindungi	hak	masyarakat	atas	lahan	dan	sumberdaya	hutan	terhadap	tantangan-tantangan	dari	individu	atau	kelompok	lain	
dan	juga	dari	negara,	selama	sebuah	periode	yang	panjang	dan	berkesinambungan;	(b) Pengakuan	oleh	negara	secara	konsisten	
termanifestasi	dalam	perilaku	dari	birokrasi	di	semua	tingkatan; (c)	Aturan	dalam	masyarakat	tercermin	pula	dari	perilaku	penimpin				
masyarakat	setempat;	(d) Aktor-aktor	tenurial	mendapatkan	akses;	dan	(e) Hak	dan	akses	dilindungi	dan	dihormati	semua	pihak.	
Forest	Tenure	merupakan	sistem	dimana	hubungan	tenurial	diatur,	diakui,	dan	dilindungi	oleh	seperangkat	norma	yang	berasal	dari	
negara	atau	masyarakat,	dan	ditegakkan	melalui	lembaga	negara	atau	masyararakat.	(Safitri,	2010:	23-24)

	Peraturan	dan	UU	Nasional

Kebijakan	Propinsi	dan	Kabupaten

Wacana	Nasional

Wacana/inisiatif,	gerakan	Internasional

Kebijakan	Ulayat/Aturan	Adat

Keberlanjutan Ekonomi
Kualitas	lingkungan	setempat	dan	wilayah	yang	didukungnya,	dapat	dimaknakan	pemanfaatan	ruang	sesuai	dengan	kemampuannya,	
dan	produktivitasnya	juga	memperhitungkan	kepentingan	lebih	luas	selain	di	lokasinya.	Hal	yang	nyata	dalam	ini	adalah	kawasan	
lindung,	yang	salah	satu	fungsinya	sebagai	sumber	pasokan	air	ke	kawasan	budidaya	yang	harus	terjaga;	atau	kawasan	produktif	
sebagai	sumberdaya	ekonomi	yang	menyediakan	lokasi	usaha,	atau	sumber	pangan	ke	penduduk	setempat	atau	lainnya

Penataan Wilayah

Ada	kesepakatan	dan	komitmen

Ada	modal

Ada	produksi/hasil

Ada	pasar

Aspek Ekologi

Diperlukan	upaya	pelestarian	hutan	dengan	segala	konsekuensinya	yang	akan	dihadapi.	Mengambil	kebijakan	untuk	penyelamatan	
hutan	merupakan	hal	utama	yang	harus	dilakukan,	bukan	untuk	menambah	konversi	areal	hutan.	Valuasi	ekonomi		diuntungkan	
dengan	adanya	alih	fungsi,	namun	apabila	dihitung	biaya	eksternalitas	ekologisnya	ternyata	ada	banyak	kerugian,	dimana	valuasi	
matematis	tidak	pernah	menghitung	seberapa	besar	dampak	ekologis	yang	terjadi	akibat	konversi	hutan	tersebut.	Tanah	menjadi	
lebih	kritis,	hilangnya	kawasan	resapan	air,	hilangnya	keragaman	jenis	biota	baik	flora	maupun	fauna.

Keragaman	flora	-	fauna

Perlindungan	kawasan

Pengelolaan	kawasan

Kriteria dan Indikator SHK

3
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Kepastian Tenurial : 
•	 Kepastian	wilayah	SHK	serta	pelaku	SHK;
•	 Komitmen	lembaga	pendamping	dan	pelaku	SHK;
•	 Jumlah	anggota	masyarakat	sebagai	pelaku	SHK;
•	 Informasi	awal	wilayah	SHK	dan	pendokumentasian	perkembangan	wilayah	SHK.

Keberlanjutan Produksi (ekonomi) :
•	 Penataan	wilayah	SHK	dan	inventarisasi	potensi;
•	 Perencanaan	kegiatan	wilayah	SHK	dan	pengelolaan	potensi;
•	 Ketersediaan	lahan,	kelompok	masyarakat	dan	teknologi	yang	ramah	lingkungan	untuk	tata	guna	lahan;
•	 Investasi	dan	reinvestasi	yang	memadai	untuk	pengembangan	dan	peningkatan	kapasitas	pelaku	SHK.

Aspek Ekologi :
•	 Keberadaan	dan	kemantapan	kondisi	kawasan	lindung	di	wilayah	SHK;
•	 Perlindungan	dan	pengamanan	hutan	kerakyatan;
•	 Identifikasi	sumber	plasma	nutfah;
•	 Pengelolaan	flora	fauna	serta	plasma	nutfah	untuk	pendidikan,	pariwisata	dan	ekonomi;

Aspek Sosial Budaya :
•	 Kejelasan	tata	batas	wilayah	SHK	dengan	wilayah	tetangga,	serta	kejelasan	pembagian	sub	wilayah	SHK;
•	 Ketersediaan	mekanisme	dan	implementasi	distribusi	manfaat	yang	adil;
•	 Keberadaan	mekanisme	resolusi	konflik;
•	 Perlindungan,	pengembangan	dan	peningkatan	kesejahteraan	pelaku	SHK.

Aspek Sosial – Budaya
wilayah	SHK	memiliki		pola	interaksi	masyarakat	dengan	alam	diantaranya	menghasilkan	kearifan	budaya	yang	menggambarkan	
integritas	sistem	alam	dan	 lingkungan	serta	kondisi	kesadaran	untuk	hidup	di	wilayah	tersebut.	Untuk	meningkatkan	kepedulian	
dan	peran	aktif	masyarakat	dalam	wilayah	SHK	didasarkan	semangat	kebersamaan	dan	kekeluargaan	menuju	pada	penguatan	
interaksi	 sosial.	Nilai	dan	norma	yang	berlaku	di	masyarakat	 terbentuk	berdasarkan	pengalaman	hidupnya	berinteraksi	dengan	
lingkungannya.	Lingkungan	sosial	budaya	sangat	penting	bagi	perkembangan	SHK,	sebab	SHK		dilakukan	oleh	dan	untuk	rakyat	yang	
hidup	di	dalam	kondisi	sosial	budaya	tertentu.

Norma	dan	Etika

Adat	Istiadat

Pranata	Sosial

Aspek Kelembagaan

Memperkuat	 kelembagaan	wilayah	 SHK	dengan	 struktur/	 sistem	 tatanan	 yang	 sudah	ada	 khususnya	 yang	 baik	 dan	 konstruktif.	
Berfungsi	untuk	memperkuat	tatanan	di	masyarakat,	baik	dalam	penyelesaian	konflik,	peningkatan	ekonomi,	penguatan	dalam	tata	
kelola	dan	juga	kepastian	wilayah	/	tenurialnya.

Struktur	Organisasi

Kelompok	 (kelompok	 Usaha,	 kelompok	 produksi,	
kelompok	 penguat	 tata	 kelola,	 kelompok	 penguat	
tenurial,	 kelompok	 ekonomi,	 kelompok	 yang	 bisa	
memediasi	konflik)

Penjelasan 
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PENGELOLAAN WILAYAH 
SISTEM HUTAN KERAKYATAN

Ketika orang menginjakkan kaki di suatu tempat di muka 
bumi, orang tersebut akan memberi nama semua unsur-
unsur geografiseperti, nama sungai, bukit, gunung, lembah, 

pulau, teluk, laut, selat, dsb, yang berada di tempat tersebut. Sering 
terjadi juga,  orang memberi nama pada daerah yang ditempatinya, 
seperti nama pemukiman, nama kampung, nama hutan, nama 
nagari. Tujuan memberi nama unsur geografi untuk identifikasi atau 
acuan, dan sebagai sarana komunikasi antarsesama, sekelompok 
orang atau masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian nama-
nama unsur geografi sangat terkait dengan sejarah pemukiman 
manusia pada suatu wilayah. Nama diberikan berdasarkan apa yang 
dilihatnya, seperti pohon-pohonan, buah-buahan, sungai, lembah, 
bukit, teluk dst yang dominan di wilayah tersebut. Sebagai contoh 
munculah nama-nama seperti, Lubuk Gadang, Pungut Mudik, Telun 
Berasap, yang memiliki kaitan dengan hal-hal yang terdapat di 
wilayah tersebut. 

Penglihatan dan penguasaan terhadap suatu wilayah sejalan  
dengan perkembangan kebudayaan dan demografi manusia 
di permukaan bumi dimana hal tersebut sebagai penunjang 
untuk memperluas kehidupannya. Pada satu sisi, manusia dalam 
penguasaan dan pengenalan alam lingkungannya berbeda-beda, 
sehingga dapat dikatakan bahwa relasi manusia dengan alam 
lingkungannya bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya 
(varied ways of living). Variasi kehidupan ini dipengaruhi oleh tingkat 
kebudayaan kelompok manusia di wilayah yang bersangkutan.

Pengenalan dan relasi manusia dengan alam lingkungannya 
serta pengetahuan mengenai suatu wilayah di permukaan bumi,  
berkaitan dengan kondisi alam, maka kebudayaan inilah yang 
selanjutnya sebagai pengetahuan dan konsep pengelolaan wilayah.  
Bentuk-bentuk relasi terkait dalam suatu sistem yang saling 
mempengaruhi dan bagaimana tindakan manusia memodifikasi,  
mengubah serta mengadaptasinya. Berdasarkan pengenalan dan 
pengalaman hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya maka 
terbentuklah nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Konsep inilah yang dikembangkan dalam Sistem Hutan Kerakyatan 
dimana proses fisik, proses biotik, dan proses budaya saling 
berinteraksi membentuk aneka ragam paduan (konfigurasi) atau  
gejala, menjadi suatu sistem manusia-lingkungan (man-environment 
system). Hubungan manusia dengan alam tidak hanya berkenaan  
dengan upaya pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, namun terdapat suatu pertimbangan-pertimbangan  
ekologis dan ideologis yang melatarbelakangi pemanfaatan dan 
penempatan manusia di lingkungan hidupnya (Sutton dan Anderson,  
2010). 

4

Kerangka Kerja SHK

Sistem Hutan Kerakyatan merupakan suatu wilayah yang  mempunyai 
kegiatan utama mengelola sumberdaya alam dengan susunan  fungsi 
untuk pelestarian keanakaragaman hayati, pelayan jasa lingkungan, 
pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi.  Pemanfaatan dan 
pelestarian hasil hutan serta pertanian merupakan bentuk domi-
nan aktivitas rakyat yang membutuhkan pengelolaan disesuaikan 
 dengan kemampuannya serta mempunyai keunggulang komparatif. 

• Wilayah SHK
• Perencanaan wilayah, adakah perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam pengelolaan PSDH
• Pemanfaatan wilayah, 
• Potensi Sumberdaya Alam SHK
• Hasil produksi Sumberdaya Alam SHK
• Pemasaran hasil produksi
• Kelembagaan SHK
• Prektek/aktivitas SHK
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SISTEM HUTAN KERAKYATAN 
DALAM PERUBAHAN IKLIM5

•	 Kenapa Hutan Penting

Hutan dan area alami memiliki peran sangat penting dalam 
mempertahankan proses alami. Hutan merupakan salah 
satu penampung dan penjaga daur karbon dan proses alami 
lainnya. jika proses berjalan dengan baik dapat membantu dan 
mencegah mengurangi perubahan iklim secra ekstrem. Hutan 
juga dapat menjadi salah satu sumber emisi CO2 terbesar 
karena hutan dan tumbuhan lainnya juga menyerap CO2 keluar 
dari atmosfer. Hal ini berarti, makin banyak  pohon yang tersedia 
untuk menyimpan karbon dan menyerap CO2  akan dapat  
mengurangi dampak perubahan iklim. 

•	 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iiklim dalam SHK 

Pemanasan global dan perubahan ikim menjadi isu utama   
dunia saat ini  merupakan tantangan yang harus dihadapi pada 
abad 21. Kenaikan suhu di bumi mengakibatkan hilangnya  
keseimbangan dalam siklus bumi, kenaikan suhu permukaan, 
dan perubahan musim yang tidak dapat diprediksi. Perubahan 
iklim mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti; badai 
topan, badai siklon tropis, banjir, endemic, kekeringan, El Nino, 
 tsunami dan berbagai bencana lainnya. Bencana ini akan meng 
akibatkan hilangnya fungsi ekosistem yang berdampak pada 
terjadinya bencana ekologis. Bencana terjadi akibat adanya   
faktor-faktor ancaman (hazard) berupa fenomena alam  akibat 
pemanasan global dan adanya kerentanan (vulnerability) di 
 dalam suatu masyarakat dalam menerima risiko bencana. 
Untuk mencegah hal ini perlu dilakukan upaya-upaya peredaman 
risiko bencana (disaster risk reduction), yang merupakan 
suatu kegiatan manajemen bencana untuk mengurangi risiko 
bencana dari dampak perubahan iklim global. Upaya ini bisa  
dimulai dari sebelum bencana terjadi (mitigasi dan kesiap 
siagaan), tanggap darurat saat terjadi bencana (emergency 
 response), dan pemulihan setelah terjadi bencana (recovery).
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Alur Pendokumentasian SHK
Lampiran
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Wawancara dalam Pendokumentasian

Wawancara adalah salah satu kegiatan yang sagat penting 
untuk untuk menggali, menambah dan melengkapi 
pencarian fakta dan data yang lebih jelas dan mendalam. 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan 
tujuan konfirmasi dan klarifikasi kepada sumber. Kemampuan 
melakukan wawancara yang baik merupakan salah satu hal yang 
harus dimiliki saat melakukan pendokumentasian. Wawancara 
adalah kegiatan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari 
sumber yang mengetahui persoalan atau objek yang berkait dengan 
materi yang sedang digali.

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dinilai memiliki 
pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam satu hal yang 
sedang digali. Untuk mendapat hasil wawancara yang baik, beberapa 
hal yang perlu diperhatikan:  

• Menguasai materi agar mampu mendapatkan materi yang 
tajam dan berbobot serta tidak kehilangan arah terhadap 
permasalahan yang sedang digali.

• Mengenali dan memilih narasumber yang tepat berkait dengan 
materi yang sedang digali.

• Saat wawancara sebaiknya tidak terlalu agresif, memojokkan 
narasumber sehingga terkesan overacting.

• Tidak memotong pembicaraan yang mengakibatkan materi 
yang penting dan menarik akan terpotong dan hilang.

• Mengantisipasi kemungkinan keterangan yang menarik dan 
aktual dan menggalinya lebih dalam.

• Tidak menanyakan hal-hal yang tidak perlu dan tidak ada  
kaitannya dengan materi yang sedang dibahas.

• Membangun pertanyaan yang mampu mendapatkan jawaban 
yang spesifik.

• Jangan segan melakukan interupsi jika narasumber mengindari 
pertanyaan yang diajukan.

• Memulai pertanyaan dengan pertanyaan pendek dan terarah, 
tidak perlu berpanjang-panjang.

• Sebaiknya tidak  mengajukan pertanyaan yang memberikan 
pilihan kepada narasumber jawaban “YA” atau“TIDAK”. Hal 
ini bisa dilakukan dengan menghindari pertanyaan dengan 
penggunaan kata dalam pertanyaan seperti;“Dapatkan….?” 
“Apakah bisa hal itu dilakukan…?” “Apakah sulit untuk 
membuat desain…?” “Apakah bencana ini sangat buruk…?” dan 
sebagainya…

• Biarkan narasumber terdiam beberapa detik sebelum 
menjawab, jika memang narasumber memerlukan waktu 
sehingga jangan terburu untuk mengajukan pertanyaan baru..

• Sebaiknya tidak menyela dengan kata apa pun seperti “ya…ya…
ya… “ atau “hhmmm begitu….”

• Memberi kesempatan narasumber mengulangi jawabannya 
jika ia melakukan kesalahan atau sedang gugup.

Lampiran
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Pendokumentasian Visual (Gambar )

Dalam pelaksanaan pendokumentasian, rekaman  visual 
(gambar) menjadi sangat berharga untuk melengkapi 
dan memperkuat informasi yang disajikan. Apalagi di era 

perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. 

Secara umum, betuk-bentuk visual (gambar) hasil rekaman bisa 
dibagi menjadi gambar diam dan bergerak. Gambar diam—atau 
 biasa juga disebut statis—antara lain; peta, sketsa, lukisan, dan foto. 
Sedang gambar bergerak adalah movie baik dalam bentuk video 
atau film. Sedang dalam proses pembuatannya, bisa dikelompokkan 
menjadi  gambar yang dibuat secara manual dan dibuat secara 
 digital. 

Berkaitan dengan pelaksanaan pendokumentasian SHK, gambar 
(visual) yang bisa melengkapi dokumen yang diperlukan di antaranya 
photo dan peta. Namun pada bagian ini, pembahasan akan lebih 
ditekankan pada fofografi, sebagai pengetahuan dasar untuk 
melakukan pendokumentasian gambar menggunakan alat rekam 
foto.

Melukis dengan Cahaya 

Istilah fotografi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata 
photos yang berbarti cahaya, dan grafos yang berarti  lukisan 
(melukis). Forografi adalah melukis dengan cahaya.  Tanpa 

cahaya tentu tidak bisa menghasilkan sebuah foto.  Mengacu pada 
pengertian ini, untuk menghasilkan kualitas foto yang baik faktor 
terpenting yang perlu diperhatikan adalah cahaya.

Sumber cahaya yang dalam membuat foto, bisa dibagi menjadi 
dua:

1. Cahaya natural (alami)

2. Cahaya buatan (artifisial)

Ketersediaan dan temperatur (suhu) cahaya-baik natural atau 
 buatan-sangat menentukan cerah tidaknya dan warna yang akan 
dihasilkan. Temperatur (suhu) cahaya diukur dengan derajad Calvin 
(K). Rentang temperatur cahaya adalah 0⁰K hingga 12.000⁰K. Secara 
umum, temperatur cahaya standar untuk menghasilkan foto yang 
mendekati kondisi riil saat pemotretan, berkisar antara 3.200⁰K 
 hingga 5.600⁰K.

Selain sumber cahaya dalam lokasi pembuatan foto, faktor penting 
lain berkait dengan cahaya adalah; arah cahaya terhadap objek foto. 
Arah cahaya datang dari:

• Cahaya dari depan

• Cahaya dari samping

• Cahaya dari atas

Sisi dari mana arah cahaya yang paling banyak (intensitas) akan 
memberi pangaruh kuat pada hasil foto.

Lampiran
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Hal penting berkait dengan cahaya, dibedakan pula jenis cahaya 
yang menerpa objek foto:

• Hard Light:

• Hard Light atau cahaya keras adalah jenis cahaya yang 
cenderung memiliki intensitas tinggi.  Hard Light biasanya 
diperoleh dari sumber cahaya yang terpusat langsung 
menerpa objek seperti, matahari, blitz  (lampu kilat) , dan 
senter.

• Hard Light akan menimbulkan bayangan yang tegas pada 
dan berpotensi menimbulkan pantulan pada objek dan 
akan membuat tekstur objek tampak lebih kuat.

• Pada pemanfaatan cahaya natural (alami), kondisi Hard 
Light biasanya terjadi saat matahari cerah antara pukul 
10.00 -15.00.

• Soft Light:

• Soft Light atau cahaya lembut adalah jenis cahaya 
 cenderung memiliki intensitas rendah. Soft Light biasanya 
diperoleh dari sumber cahaya lebih luas atau menyebar.

• Soft Light tidak akan berpotensi menimbulkan pantulan, 
bayangan yang kuat dan tidak terlalu menonjolkan tekstur 
objek.

• Pada pemanfaatan cahaya natural (alami), kondisi Soft 
Light terjadi pada pagi atau sore, dan pada cuaca berawan. 
Namun biasanya untuk menghasilkan Soft Light, diperlu-
kan beberapa alat bantu sepertidiffuser. 

Membingkai Objek

Sebelum membuat foto, sebaiknya merancang dan memilih 
 objek akan dibingkai (framing) seperti apa. Pembingkaian  objek, 
berkait dengan pemahaman ukuran dalam fotografi. Secara 

umum, ukuran dibagi menjadi: 

• Close up

• membingkai hanya sepertiga bagian dari objek

• Mediun Shot

• membingkai hanya dua pertiga bagian dari objek

• Long Shot

• membingkai keseluruhan object

Sementara untuk memberikan menempatkan objek sebagai pusat 
perhatian utama dalam foto, ukuran sebaiknya diselarakan dengan 
komposisi, yaitu menempatkan posisi objek ke dalam bingkai. 
Komposisi yang umum dipakai dalam fotografi adalah:

• Rule of Third

• pengaturan komposisi dengan cara membagi bingkai 
menjadi 9 bagian yang sama dan menempatkan objek pada  
titik potong garis pembaginya.

• Diagonal

• menempatkan objek mengikuti garis diagonal bingkai.

• Triangle

• menempatkan objek di tengah bingkai dan membentuk 
luasan segitiga.

Dua pengetahuan mendasar ini “wajib” menjadi panduan utama 
dalam membuat sebuah foto agar maksud dan informasi yang 
akan disampikan lewat foto akan tercapai. Merangkum penjelasan 
singkat, sebelum membuat sebuah foto pastikan: kepala sudah 
diisi ide dan rencana, memory kamera dalam keadaan kosong, dan 
batrey kamera dalam kondisi penuh. 
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Panduan Pengisian Kuisioner
Lampiran

Istilah kuisioner yang dimaksud dalam modul ini  adalah  kumpulan 
pertanyaan atau daftar isian yang memuat  parameter atau 
 satuan ukur wilayah SHK yang dapat  menggambarkan ciri dari 

 masing-masing wilayah SHK,  s eperti aspek geografi,  sosial-ekonomi, 
status lahan, dan sebagainya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam pengisian kuisioner sepanjang proses pengdokumentasian 
antara lain :

1. Menyamakan unit satuan pengukuran. Seringkali ditemui 
masyarakat setempat memiliki penyebutan yang “khas” 
 menyangkut satuan ukur yang digunakan seperti : luas lahan, 
jumlah (volume) hasil panen, dan sebagainya. Menghadapi 
 kondisi tersebut, para enumerator (pengambil data)  hendaknya 
dapat merubah satuan tersebut sesuai dengan satuan yang 
 digunakan dalam kuisioner tanpa menghilangkan istilah satuan 
yang  digunakan oleh masyarakat setempat.

2. Cek dan ricek. Hal yang seringkali dilupakan ketika kita 
 mengambil data adalah memeriksa ulang kebenaran  informasi 
atau data yang dikumpulkan. Karena itu, penting para 

 enumerator (pengambil data) tidak hanya  mengandalkan 
satu informan atau narasumber saja. Sangat dianjurkan, 
 apabila  selesai  menghimpun data atau mengisi kuisioner agar 
mengecek  kembali dan apabila masih terdapat data/informasi 
yang diragukan maka segera mengkonsultasikan kepada pihak 
yang dapat menjawab/mengklarifikasi data/informasi tersebut.

3. Mencatat identitas narasumber/informan. Dalam proses 
mengisi kuisioner hendaknya mencatat identitas si pemberi 
informasi, seperti umur, jenis kelamin, status sosial dalam 
 komunitas, alamat dan jika perlu mencatat nomor telpon atau 
handphone (hp). Hal ini sangat diperlukan nantinya bila dalam 
proses  memasukkan data ke dalam komputer (tabulasi) masih 
terdapat hal yang perlu diklarifikasi.

(Catatan	:	kuisioner	pengdokumentasian	SHK	akan	dibuat	terpisah	dari	
modul	ini)
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Profil	 Konsorsium	 Pendukung	 Sistem	
Hutan Kerakyatan (KpSHK)

KpSHK adalah sebuah organisasi jaringan yang 
didirikan pada tahun 1997 atas  inisiatif beberapa 
ornop, organisasi masyarakat adat, kalangan 
peneliti dan individu yang peduli dengan persoalan 
sumber-sumber kekayaan alam, khususnya hutan 
di Indonesia. Sejak berdiri, KpSHK diposisikan 
sebagai sebuah motor gerakan yang mendukung 
secara sistematik cara-cara pengelolaan hutan 
yang dikembangakan secara turun-temurun oleh 
masyarakat adat maupun masyarakat lokal di 
dalam dan di sekitar hutan.

Dalam mencapai visi kedaulatan rakyat dalam 
 pengelolaan sumber kekayaan alam,  khususnya 
hutan tersebut, KpSHK mengemban misi  untuk: 
(a) melakukan revitalisasi  hukum adat dan 
 kelembagaan pengelola agar memiliki daya lent-
ing yang dapat merespon setiap tawaran-tawaran  
perubahan dengan baik; (b) memberikan 
dukungan teknis dan metodologis dalam  angka 
pengembangan model-model pengelolaan; (c) 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan kelom-
pok pelaku SHK berbasiskan  sumber kekayaan 
yang mereka miliki; (d) memperjuangkan  
kedaulatan rakyat dengan mengakui, 
 menghormati dan melindungi hak-hak rakyat 
melalui  pembaruan  kebijakan yang relevan dan 
dukungan publik, serta mengawal  implementasi 
 kebijakan yang sudah menjamin  kedaulatan 
rakyat; (e)  pengembangan jaringan antar pelaku 
dan pendukung SHK melalui tukar-menukar 
 pengalaman,  dokumentasi dan media-media 
 komunikasi. 

Untuk informasi lebih lanjut, anda bisa  menghubungi:

Sekretariat KpSHK

Jl. Abimanyu Raya No. 60, Indraprasta I – 

Bogor. Jawa Barat. Indonesia 16153

Tel: 0251-8380301, Fax: 0251-8380301

Email: kpshk@kpshk.org 

Website : www.kpshk.org  

M O D U L  P E N D O K U M E N T A S I A N  S H K


