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Naskah Evaluasi Kebijakan KpSHK 

 

 

 

Kebijakan Perhutan Sosial dalam Perspektif dan Kebutuhan Promosi 

Sistem Hutan Kemasyarakatan: 

Kritik terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Usulan 

Percepatan Implementasinya 

 

 

Pengantar 

Presiden Jokowi telah menetapkan reforma agraria sebagai bagian dari 

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 dalam Peraturan Presiden Nomor 45 

Tahun 2016 pada 16 Mei 2016 lalu. Terdapat 6 (enam) Program Prioritas, 

yakni: (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; 

(2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; (3) 

Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria; (4) 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi 

atas Tanah Obyek Reforma Agraria; (5) Pengalokasian Sumber Daya Hutan 

untuk Dikelola oleh Masyarakat; serta (6) Kelembagaan Pelaksana Reforma 

Agraria Pusat dan Daerah.1 

Dari dokumen strategi nasional program reforma agraria yang diterbitkan oleh 

Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (2016) itu diketahui bahwa target 

pencapaian utama program reforma itu akan dicapai melalui dua skema 

pelaksanaan. Pertama, terget pencapaian 9 juta Ha, yang terdiri dari 4,5 juta 

Ha untuk legalisasi dan 4,5 juta Ha untuk redistribusi lahan. Program 

                                                        
1
 Kantor Staf Presiden, 2016. Strategi Nasional Pelaksanaan Program Reforma Agraria 2016 

– 2019. Arahan dari Kantor Staf Presiden, 28 April 2016. Lihat juga Lihat Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2015 – 2019.  Betatpaun program reforma agrarian ini adalah tindak lanjut apa yang sudah 
disampikan dalam dokumen yang disebut ‘Nawacita’, sebuah dokumen yang berisikan janji-
janji politik Joko Widodo – Jusuf Kalla. 
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legalisasi adalah untuk tanah transmigrasi yang belum bersertifikat seluas 0,6 

juta ha dan 3,4 juta ha tanah asset Program Nasional Lintas Sektor (PRONA) 

yang sebagian besar milik pemerintah/tentara/polisi, dan hasil penyelesaian 

konflik. Sedangkan 4,5 jt Ha untuk redistribusi menyasar lahan Hak Guna 

Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tanah terlantar seluas 

0,4 juta hektar, dan 4,1 juta Ha dari pelepasan kawasan hutan.  Skema 

pencapaian kedua adalah melalui pelaksanaan program perhutanan sosial 

seluas 12,7 juta Ha, yang akan dialokasikan melalui penyelenggaraan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 

Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. 

Menyambut kebijakan itu, enam bulan kemudian, pada tanggal 25 Oktober 

2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menandatangani Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Perhutanan Sosial. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Perhutanan Sosial, perhutanan sosial didefenisikan 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”. 

Cukupkah kebijakan itu menjawab kebutuhan program reforma agraria yang 

dicanangkan oleh Presiden Jokowi sebagaimana tertuang ke dalam 

Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Program Reforma Agraria 

sebagaimana telah disebutkan di atas? Dapat dipertanyakan pula apakah 

kebijakan dimaksud dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam 

kebijakan itu sendiri? Lebih jauh lagi, dapat pula dipertanyakan apakah 

kebijakan itu dapat menjawab keragaman permasalahan yang sejatinya ada 

di tingkat lapangan, sebagaimana yang selama ini diperjuangkan oleh 

Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan? 
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Naskah Evaluasi Kebijakan KpSHK ini disusun untuk menjawab beberapa 

pertanyaan pokok tersebut. 

Kebijakan Kehutanan 

“… matilah kami kalau alam sekitar rusak dan tidak dapat  lagi menjalankan 

ritual kepada Sang Hyang Betara maka habislah kami jika Sang Hyang tidak 

lagi membantu kami masyarakat dayak Loksado ini…”  

(Ayal – Balian Dayak Loksado – Loklahung,  18.05.2015) 

“… perhutanan sosial berjalan lambat, presiden memerintahkan 
penyederhanaan aturan dan menghapus hambatan perhutanan sosial. 

Termasuk segera mengeluarkan penetapan hutan adat terutama bagi yang 
telah memenuhi persyaratan. … Itu tolong digarisbawahi yang hutan adat, 

penting sekali…”         (Presiden Jokowi, seskab.go.id, 21.09.2016) 

 

Kebijakan Kehutanan 

Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi kehutanan 

telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup 

dan kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan kehidupan 

masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi maka proses 

industrialisasi dan modernisasi ini akan menimbulkan perubahan proses 

sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Padahal hutan merupakan sumber 

daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi 

sebagai salah satu komponen penting dalam lingkungan hidup.  Untuk itu 

dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga 

kehidupan, hutan harus dijaga kelestariaannya. Landasan konstitusionalnya 

adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Sebagaimana diketahui kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang 

terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat 

besar. Kondisi tersebut bagi pemeriantah memicu permasalahan dalam 

pengelolaan hutan, dengan perbagai kebijakan pemerintah mencoba 

melakukan “penertiban” pengelolaan kawasan hutan dengan melahirkan 



 4 

banyak peraturan tentang kehutanan yang biasa disebut dengan hukum 

kehutanan.  

Berbagai peraturan perundang undangan tentang kehutanan pada dasarnya 

bertumpu pada beberapa asas berikut ini: 

1. Asas Manfaat 

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya 

hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat banyak (lihat Pasal 13 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1967 

jo Pasal 2 UU No. 41 tahun 1999). Manfaat itu dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu langsung dan tidak langsung. 

2. Asas Kelestarian 

Asas kelestarian mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya 

hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam 

hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus (lihat Pasal 

13 ayat (2) UU No. 5 tahun 1967 jo. Pasal 2 UU No. 41 tahun 1999 jo 

Pasal 3 PP No. 7 tahun 1990).  

3. Asas Perlindungan Hutan 

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan 

hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi 

kerusakan hutan.   

Khusus mengenai asas dalam hukum kehutanan sebagaimana dalam UU No. 

41 tahun 1999 ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan disebutkan asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia 

adalah: (1) asas manfaat dan lestari, (2) kerakyatan dan keadilan, (3) 

kebersamaan, (4) keterbukaan, dan (5) keterpaduan. 

Akan tetapi, jika kita menilik pada pengelolaan hutan Indonesia sejak tahun 
1970an yang mendasarkan kepada UU No. 5 Tahun 1967 Tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan diiringi dengan UU. No. 1 tahun 1968 
tentang Penanaman Modal Asing (PMA) mendorong adanya eksploitasi hutan 
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secara besar-besaran di Indonesia2. Dalam periode selanjutnya lahirlah UU 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjadikan konservasi dan 
partisipasi masyarakat (Nurrochmat, 2005 dalam Al-Jawi, 2006).   
 
Dengan orientasi produksi, wajar jika hutan Indonesia kemudian dikelola 
sebagaimana halnya pengelolaan tambang. Konsekwensi logis dari model 
pengelolaan demikian membawa dampak aspek kelestarian berada pada titik 
terendah, sementara kegiatan penebangan berada pada titik tertinggi.  
Hasilnya sangat jelas, pengelolaan yang dilakukan mengakibatkan kerusakan 
hutan yang sangat dahsyat. PT. Inhutani, salah satu BUMN di bawah 
pengelolaan teknis Departemen Kehutanan saat itu, pernah meneliti bahwa 
eksploitasi hutan melalui pola HPH ternyata menimbulkan kerusakan hutan 
lebih dari 50 juta hektar. Kini areal kerusakan hutan mencapai 56,98 juta 
hektar. Konflik kepentingan antara kehutanan dan pertambangan juga telah 
menyebabkan kawasan hutan lindung atau konservasi saat ini benar-benar 
terancam keberadaannya 3 .   Walhasil, hutan yang semestinya menjadi 
sumber kekayaan rakyat Indonesia ternyata hasilnya nyaris tidak dirasakan 
oleh mayoritas rakyat karena mengalami kegagalan dalam pengelolaannya. 
 
Pada sisi yang lain, kawasan-kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, 
sebagaimana yang disampaikan oleh KpSHK menegaskan hutan yang 
dikelola oleh masyarakat secara nyata sampai saat ini secara kasat mata 
dapat kita lihat keberadaannya.  Pengelolaan hutan dengan sistem kearifan 
lokal, sebagaimana yang dilakukan oleh mayarakat yang berada pada 
kawasan-kawasan hutan secara nyata memberikan dampak mamfaat, 
kelestarian dan perlindungan.   
 
Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adalah hutan-hutan yang 
saat ini masih terjaga kelestariannya, dengan kata lain jika saat ini masih ada 
hutan dalam pengertian tegakan pohon, keanekaragaman hayati dan hutan 
sebagai kawasan kosmologis itu adalah kawasan-kawasan yang secara nyata 
dikelola oleh masyarakat atau dengan kata lain hutan masyarakat.   
Pertanyaan besarnya kemudian adalah, di mana jutaan hektar hutan yang 

                                                        
2  laporan Warta Ekonomi yang diterbitkan pada Agustus 1998, sebagian besar hutan 

Indonesia sampai sebelum reformasi sudah dikuasai oleh 12 grup perusahaan besar melalui 
109 anak perusahaannya. Diantaranya, Grup Kayu Lapis menguasai 3,5 juta hektar hutan, 
Grup Djajanti Djaja menguasai 2,9 juta hektar, Grup Barito Pacific memegang 2,7 juta hektar, 
Grup Kalimanis menguasai 1,6 juta hektar, Alas Kusuma Grup menguasai 1,2 juta hektar, 
Sumalindo Grup dengan luas penguasaan 850.000 hektar, lihat kegagalan pengelolan hutan, 
Bushrun, rinbawan Ideologis,2008 
3 Di antaranya hutan lindung Pulau Gag-Papua yang sudah resmi menjadi lokasi proyek PT. 

Gag Nickel, Taman Hutan Raya Poboya-Paneki oleh PT. Citra Palu Mineral/Rio Tinto, Palu 
Sulawesi Tengah dan Taman Nasional Meru Betiri di Jember Jawa Timur oleh PT. Jember 
Metal, Banyuwangi Mineral dan PT. Hakman. Belum lagi ancaman terhadap kawasan 
konservasi lainnya yang hampir semuanya dijarah oleh perusahaan tambang, seperti Taman 
Nasional Lore Lindu Sulawesi tengah oleh PT. Mandar Uli Minerals/Rio Tinto, Taman 
Nasional Kerinci Seblat oleh PT. Barisan Tropikal Mining dan Sari Agrindo Andalas, kawasan 
hutan lindung Cagar Alam Aketajawe dan Lalobata, Maluku Tengah oleh Weda Bay Minerals, 
hutan lindung Meratus Kalimantan Selatan oleh PT. Pelsart Resources NL dan Placer Dome, 
Taman Nasional Wanggameti oleh PT. BHP, Cagar Alam Nantu oleh PT. Gorontalo Minerals 
dan Taman Wisata Pulau Buhubulu oleh PT. Antam Tbk (Kelanajaya, 2002), lihat kegagalan 
pengelolan hutan, Bushrun, rinbawan Ideologis,2008 
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dikelola oleh pemerintah? Dengan tegas bisa dikatakan hutan yang dikelola 
oleh pemerintah hanyalah hutan dalam pengertian kawasan hutan yang tidak 
ada keragaman tumbuhan dan tidak ada kegaraman hayati, karena sudah 
berubah menjadi kawasan perkebunan besar dan pertambangan.     
 
Untuk menjawab probematika kehutanan tersebut, sejak tahun 2016 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencoba melakukan 
terobosan baru dengan mempertimbangkan keberadaan masyarakat dalam 
sistem pengelolaan hutan dan memberikan peluang kepada masyarakat yang 
berada pada kawasan-kawasan hutan untuk dapat memanfaatkan potensi 
hutan yang ada di wilayah mereka. Kebijakan perhutanan Sosial dengan 
PerMen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang 
Perhutanan Sosial, mencoba menjawab dan memberikan solusi dalam 
pengelolaan hutan Indonesia, dengan harapan besar adanya kebersamaan 
yang harmonis antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam 
pengelolaan hutan.    
 

Perhutanan Sosial Sebagai Tawaran Pengelolaan    

Perhutanan sosial adalah merupakan kebijakan nasional mengenai 

pengelolaan kawasan hutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, khususnya ditegaskan 

dalam  Pasal 3 huruf d yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan 

bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan 

berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan 

kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan 

berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan 

ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. 

Selanjutnya dalam Pasal 23 dalam UU Aquo ditegaskan lagi bahwa 

pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi 

kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga 

kelestariannya. Lebih lanjut dipertegas dalam penjelasan Pasal 23 bahwa 

hutan sebagai sumberdaya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya 

bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok 

atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus 

didistribusikan secara berkeadilan melalui kegiatan peran serta masyarakat, 

sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya. Manfaat 

yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat 

menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari. 
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Perhutanan sosial diperkenalkan pertama kali pada awal tahun 1980-an, yang 

menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan yang 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan. 

“Perhutanan sosial adalah inspirasi bagi keadilan sosial, yaitu pemanfaatan 

hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” sebagiamana 

dinyatakan, Harijadi Himawan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa perhutanan 

sosial bisa digunakan sebagai mata rantai penghubung antara isu 

pengelolaan hutan dan kesejahteraan sosial. “Komunitas dipancing 

mendapatkan mata pencaharian tambahan melalui sistem kemitraan terpadu 

dengan diajak hadir pada kegiatan komunikasi, misalnya penyuluhan 

kehutanan di lapangan,” tandasnya.4 

Perhutanan sosial dilaksanakan melalui pemberian akses legal kepada 

masyarakat setempat berupa Hutan Adat (HA), Hutan Kemasyarakatan 

(HKM), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan 

Kehutanan. Berbagai program ini didukung oleh berbagai kebijakan berikut:5 

1. Permenhut No. P.88/Menhut-II/2014, Tahun 2014 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014, 

dalam Pasal 1 telah dijabarkan bahwa Hutan Kemasyarakatan yang 

selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang 

pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat 

setempat.  Direktorat Bina Perhutanan Sosial dalam hal tersebut telah 

melakukan fasilitasi dalam rangka penetapan areal kerja HKm yang juga 

dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan di daerah yang terdiri dari 

Unit Pelaksana Teknis  

2. Permenhut No. P.89/Menhut-II/2014, Tahun 2014 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.89/Menhut-II/2014, 

dalam Pasal 1 telah dijabarkan bahwa Hutan Desa adalah hutan negara 

yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan 

                                                        
4
 http://blog.cifor.org/9838/memanfaatkan-perhutanan-sosial-sebagai-medium-komunikasi-

interaktif-dengan-masyarakat?fnl=id 
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untuk kesejahteraan desa. Direktorat Bina Perhutanan Sosial dalam hal 

tersebut telah melakukan fasilitasi dalam rangka penetapan areal kerja HD 

yang juga dilaksanakan oleh Satker pelaksana kegiatan di daerah yang 

terdiri dari Unit Pelaksana Teknis. 

3. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2011, Tahun 2011 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 

tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Pada  Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman, dalam Pasal 

1 telah disebutkan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR 

adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil 

hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan 

atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi 

dengan menerapkan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian 

sumber daya hutan.  

4. PP. No. 6 Tahun 2007 Jo PP 3 Tahun 2008 jo P.39/Menhut-II/2013 

Sesuai dengan PP No. 6 tahun 2007 jo PP 3 tahun 2008 mengenai Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencanan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan 

Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-

II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan 

Kehutanan, dalam Pasal 1 telah disebutkan bahwa Pemberdayaan 

masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk 

mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui 

Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat setempat. 

Sistem Hutan Kerakyatan 

Gagasan mendudukan rakyat sebagai pengelola utama hutan di Indonesia 

telah dikembangkan berbagai pihak dalam tiga dekade terakhir.  

Perkembangan gagasan “hutan untuk rakyat” senantiasa berkutat pada 
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tingkat wacana dan gagal menjabarkan menjadi praksis yang luas.  

Kegagalan menjalankan praksis “hutan untuk rakyat” menciptakan gagasan-

gagasan “hutan untuk rakyat” berhenti sebagai proyek-proyek jangka pendek 

dan tidak memberikan jaminan keberlanngsungan hutan sebagai kawasan 

hidup. 

Di sisi lain, fakta lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya 

hutan jauh lebih kompleks dari apa yang sudah diakomodasi dalam berbagai 

kebijakan. Kompleksitas itu kemudian dinaungi oleh apa yang kemudian 

disebut sebagai ‘sistem hutan kerakyatan’ (SHK). Konsorsium Pendukung 

Sistem Hutan Kerakyatan pun kemudian didirikan untuk mempromosikan 

SHK agar juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan hutan di Indonesia. 

Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) telah 

mengembangkan berbagai inisiatif di berbagai wilayah nusantara untuk 

mendokumentasikan bukti-bukti keberhasilan rakyat dalam mengelola 

kekayaan hutan.  Dari awal tahun 90-an sampai dengan sekarang telah 

bekerja mengembangkan gagasan dan praktek-praktek SHK, KpSHK 

memandang perlu segera memperluas pengakuan atas wilayah-wilayah 

hutan yang sudah dan potensial dikuasai dan dikelola langsung oleh 

masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. “Dalam historisnya 

pergerakan rakyatlah yang membentuk reformasi kehutanan, yaitu 

berjalannya Sistem Hutan Kerakyatan”, Jelas Mohammad Djauhari 

(Koordinator Nasional KPSHK) pada diskusi serial yang diselenggarakan oleh 

CREATA (Center of Research on Environment, Appropriate Technology, and 

Advocacy). 

Pengelolan hutan oleh rakyat secara jelas dapat dilihat dalam pengelolaan 

hutan di beberapa daerah yang masih hidup sampai saat ini. Misalnya apa 

yang disebut sebagai tembawang (Kalimantan Barat), simpunk (Kalimantan 

Timur), hepunk (samihim), pangale (Sulawesi Tengah), talun (Banten), dan 

lain sebagainya. Model-model pengelolaan hutan ini mengedepankan sistem 
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kearifan tradisional yang belakangan terbukti mampu menjadikan kawasan 

hutan terus terjaga sampai sekarang.6 

Sebagai sistem yang hidup, SHK dipahami sebagai berikut: 

 SHK dipahami sebagai sistem interaktif yang harmonis antara 

masyarakat dan alam. Perspektif ini yakin bahwa masyarakat lokal 

dengan pengalaman dan pengetahuannya mampu mengelola 

sumberdaya hutan secara arif, adil dan lestari. 

 SHK dipahami sebagai proses sosial menuju pengelolaan sumberdaya 

hutan adil dan lestari oleh masyarakat lokal. Perspektif ini meyakini 

bahwa intervensi pembangunan selama ini telah menghancurkan 

sistem sosial dan sistem ekologi masyarakat-masyarakat adat. 

 SHK dipandang sebagai paradigma baru. Perspektif ini percaya bahwa 

secara ideologis SHK mampu menggantikan paradigma kehutanan 

lama yang berbasis pada dominasi negara. 

Program Registrasi Wilayah Kelola Rakyat (Wikera) yang dilakukan KPSHK 

mencapai 16,7 juta Ha (Vide pemetaan Wikera-KpSHK, 2009). Itu artinya 

kawasan hutan adalah merupakan kawasan yang secara langsung 

merupakan kawasan SHK atau kawasan yang dikuasi oleh rakyat. 

Mengapa SHK penting dikembangkan? Pertama, perluasan wilayah kelola 

rakyat menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan keselamatan kehidupan 

rakyat. Kedua, perluasan wilayah kelola rakyat adalah merupakan jaminan 

perbaikan kwalitas hutan sebagai kawasan hidup dan Ketiga, perluasan 

                                                        
6
 Dayak  Taman & SHK Bukit Meragun http://kpshk.org/fokus/perhutanan-sosial/read/2015/02/20/2715/dayak-

taman-shk-bukit-meragun.kpshk 
Jas l ink Hutan Adat  Bukit  Parambo http://kpshk.org/fokus/perubahan-iklim/read/2015/01/08/2616/jaslink-
hutan-adat-bukit-parambo.kpshk  
Redd+ Galau?  Pangale Konsisten!  
http://kpshk.org/fokus/perhutanan-sosial/read/2012/04/14/1800/redd-galau-pangale-konsisten.kpshk 
Hutan Adat  Di  Bumi Minangkabau  
HTTP://KPSHK.ORG/FOKU S/PERUBAHAN -IKLIM/READ/2 015/02/16/2692/HUTAN -ADAT-DI-BUMI-
MINANGKABAU.KPSHK  
Bumi Minangkabau & Hutan Adat  (2)  

HTTP://KPSHK.ORG/FOK US/PERUBAHAN -IKLIM/READ/2015/02/17 /2704/BUMI -MINANGKABAU -
HUTAN -ADAT-2.KPSHK  

PENGELOLAAN HUTAN ADAT BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI 

http://www.academia.edu/17808697/PENGELOLAAN_HUTAN_ADAT_BERDASARKAN_KEARIFAN_LOKAL_DI_KECAMAT
AN_SITINJAU_LAUT_KABUPATEN_KERINCI 

 

http://kpshk.org/fokus/perhutanan-sosial/read/2015/02/20/2715/dayak-taman-shk-bukit-meragun.kpshk
http://kpshk.org/fokus/perhutanan-sosial/read/2015/02/20/2715/dayak-taman-shk-bukit-meragun.kpshk
http://kpshk.org/fokus/perubahan-iklim/read/2015/01/08/2616/jaslink-hutan-adat-bukit-parambo.kpshk
http://kpshk.org/fokus/perubahan-iklim/read/2015/01/08/2616/jaslink-hutan-adat-bukit-parambo.kpshk
http://kpshk.org/fokus/perhutanan-sosial/read/2012/04/14/1800/redd-galau-pangale-konsisten.kpshk
http://kpshk.org/fokus/perubahan-iklim/read/2015/02/16/2692/hutan-adat-di-bumi-minangkabau.kpshk
http://kpshk.org/fokus/perubahan-iklim/read/2015/02/16/2692/hutan-adat-di-bumi-minangkabau.kpshk
http://kpshk.org/fokus/perubahan-iklim/read/2015/02/17/2704/bumi-minangkabau-hutan-adat-2.kpshk
http://kpshk.org/fokus/perubahan-iklim/read/2015/02/17/2704/bumi-minangkabau-hutan-adat-2.kpshk
http://www.academia.edu/17808697/PENGELOLAAN_HUTAN_ADAT_BERDASARKAN_KEARIFAN_LOKAL_DI_KECAMATAN_SITINJAU_LAUT_KABUPATEN_KERINCI
http://www.academia.edu/17808697/PENGELOLAAN_HUTAN_ADAT_BERDASARKAN_KEARIFAN_LOKAL_DI_KECAMATAN_SITINJAU_LAUT_KABUPATEN_KERINCI
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wilayah kelola rakyat merupakan sistem nilai kedaulatan rakyat. KpSHK 

mencatat, sistem hutan yang dikelola oleh rakyat dengan berbagai model 

SHK tidak saja sekedar untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai hutan 

dalam perspektif ekologi dengan sebaran tegakan pohon, namun lebih dari itu 

hutan adalah sebagai bagian yang menegaskan eksitensi rakyat itu sendiri.  

Tujuan Perhutanan Sosial dan Kendala Pencapaiannya 

Kebijakan perhutanan sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, 

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Perhutanan Sosial adalah 

“sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasn 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 “. 

Penegasan kebijakan tersebut secara tegas memberikan peluang kepada 

rakyat untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan dengan model: Hutan 

Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan 

Kemitraan Kehutanan. 

Jika dicermati lebih jauh maka dapat pula disimpulkan bahwa program 

perhutanan sosial ini dimaksudkan sebagai kebijakan untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan berikut: 

a. Menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi asset 

sumberdaya hutan;  

b. Menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan; dan  

c. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 
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Ketiga tujuan itu akan dicapai melalui ‘pemberian hak pengelolaan, perizinan, 

kemitraan dan pengakuan hutan adat’.7  

Tentu terlalu awal untuk mengevaluasi capaian kebijakan yang belum 

berjalan 6 (enam) bulan ini. Namun, sebagai wujud mutakhir dari program 

yang berupaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan 

yang sudah berjalan sejak awal tahun 1980-an, atau telah berlangsung lebih 

dari 35 tahun itu,8  maka tetap terbuka kesempatan untuk menguji kebijakan 

baru itu: apakah dapat mencapai tujuan yang telah digariskan dalam 

kebijakan ini berdasarkan pengalaman pelaksanaan yang ada selama ini. 

Tinjauan ini, jika dapat dikatakan begitu, pertama-tama akan mencermati 

keterhubungan, baik hubungan positif maupun hubungan negatif, antara 

pasal-pasal pengaturan yang ada dalam kebijakan ini terhadap pencapaian 3 

(tiga) tujuan program. Dalam tinjauan itu, berbagai catatan tentang 

pengalaman lapangan KpSHK akan digunakan sebagai data pendukung atas 

berbagai argumentasi yang diajukan. 

 Perhutanan Sosial sebagai instrumen pemerataan akses dan 

distribusi asset 

Luasan program perhutanan sosial yang disebutkan akan mencakup kawasan 

hutan seluas 12,7 juta ha itu bukanlah luasan yang kecil. Luasan ini setara 

10% dari keseluruhan kawasan hutan negara). Menurut Wiratno (2016), 9 

dengan kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti 

saat ini, merujuk pengalaman 2010-2014 dan berlanjut pada 2015 - Juli 2016, 

dalam kenyataannya Pemerintah hanya mampu menyerahkan hak kelola 

dan/atau izin seluas 200.000-300.000 hektar/pertahun saja. Maka, demikian 

                                                        
7
 Lihat bagian Menimbang Butir a. dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). 

8
 Mia Siscawati & R. Yando Zakaria, Capacity Buildings Needs Assessment for Community 

Forestry in Indonesia. Bogor: RECOFTC Center for People and Forest. 
9
 Wiratno, 2016. “Keberpihakan, Kepedulian, Kepeloporan, Konsistensi, Kepemimpinan Masa 

Depan Perhutanan Sosial di Indonesia”. Makalah disampaikan pada Semiloka  Nasional 
Hutan Indonesia, Reposisi Tata Kelola Hutan Indonesia untuk Mewujudkan Kedaulatan 
Pangan, Kelestarian Lingkungan, dan Kesejahteraan Rakyat, Hotel Sahid, Jakarta,  1-2 
September 2016, Sebagaimana bisa diakses pada 
http://konservasiwiratno.blogspot.co.id/2016/09/keberpihakan-kepedulian-
kepeloporan.html?m=1  

http://konservasiwiratno.blogspot.co.id/2016/09/keberpihakan-kepedulian-kepeloporan.html?m=1
http://konservasiwiratno.blogspot.co.id/2016/09/keberpihakan-kepedulian-kepeloporan.html?m=1
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Wiratno, target 12,7 juta hektar tersebut atau rata-rata 2,5 juta hektar per 

tahun pada periode 2015-2019 sudah pasti tidak akan tercapai. 

Menurut hitungan Wiratno, target Pemerintah yang saat ini adalah sepuluh 

kali lipat lebih besar daripada kemampuan Pemerintah sendiri. Ini 

menunjukkan bahwa belum ada perubahan yang berarti jika dibandingkan 

pada masa-masa sebelumnya. Sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1. 

berikut, hingga tahun 2014, pernah ada target untuk Hutan Kemasyarakat 

(HKm) dengan luasan sebesar besar 7, 9 juta ha.10  

Tabel 1. REALISASI DAN PROYEKSI FISIK PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL 
 (* Bahan Paparan Menteri LHK dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI) 
 

Kegiatan  
Realisasi  
2015-2016  

Proyeksi  
2017  

Penetapan Areal Kerja  315.000 Ha    20.000 Ha  

Pemberian Izin Usaha/ Hak 
Pemanfaatan  

132.000 Ha  660.000 Ha  

Penetapan Hutan Adat  
(Lokasi/Luas)  

  12 Lokasi  
   5.460 Ha  

-  

Luas Hutan yang Bebas  
Konflik Tenurial  

-  540.000 Ha  

Dari sisi jumlahnya, angka 7,9 juta ha untuk Kehutanan Masyarakat boleh jadi 

sesuatu yang menjanjikan. Namun terkesan lebih menjadi target politik 

ketimbang target realistis yang hanya sekedar memberikan kesan bahwa 

Kementerian Kehutanan membuka peluang ataupun program yang pro 

terhadap masalah kemiskinan. Hal ini terbukti dari upaya dan anggaran untuk 

pengembangan Kehutanan Masyarakat dan capaiannya selama 3 tahun, 

yang hanya mencapai angka 0,2%! Target tersebut benar-benar tidak 

realistis. Ini terjadi karena proses perijinan masih terlalu rumit dan panjang. 

Aturan operasional tidak diikuti dengan komitmen dari pemerintah pusat-

daerah. Infrastruktur kelembagaan yang memadai untuk mencapai target 

tersebut juga tidak/belum disiapkan secara memadai.   

 

                                                        
10

  Rencana Strategis Menteri Kehutanan Indonesia 2010-2014 
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Tabel 2. Pengakuan Perhutanan Sosial oleh Kementerian Kehutanan 

hingga Desember 2010  

Jenis 

KM 

Target  

hingga  

2014 (Ha)  

Usulan/ 

Pencadangan 

(Ha) 

Evaluasi  & 

Verifikasi(Ha) 

Penetapan 

Kemenhut  

(Ha) 

Ijin Bupati 

/ 

Gubernur 

HKM  2.000.000 400.000 203.573 80.181 30.485,55 

HTR 

* 

5.400.000 631.628   90.414,89 

HD  500.0000 179.187,43 144.730,52 13.351 10.310,00 

HA Tidak ada Tidak ada    

Total  7.900.000  1.210.815   131.209.34 

Sumber:  Subdirektorat HKm, HD, dan HTR Kemenhut RI (Desember 2010) 

Oleh sebab itu, catatan yang dikemukakan Wiratno tentang perlunya struktur 

kelembagaan, regulasi, dana, dan kekuatan jaringan kerja multipihak untuk 

ditinjau ulang harus mendapat perhatian yang serius. Pertanyaannya, apakah 

beberapa syarat yang dikemukakan Wiratno itu telah ditangani melalui 

kebijakan Perhutan Sosial yang mutakhir itu? 

Sejauh yang telah diatur dalam Permen LHK 83/2016, sepertinya belum ada 

perubahan yang berarti. Khususnya yang berkaitan dengan struktur 

kelembagaan dan pendanaan. 11  Akibatnya upaya percepatan pemerataan 

akses ini akan terancam gagal sebagai mana yang telah diperkirakan oleh 

Wiratno di atas. 

Dalam konteks struktur kelembagaan persoalan utama yang masih dianggap 

mengganjal adalah bahwa alur proses permohonan dan persetujuan atas 

permohonan usulan suatu kegiatan Perhutanan Sosial masih terlalu panjang 

dan terpusat kepada Menteri Lingkungan dan Kehutanan. Walaupun ada 

pengecualian pada pada provinsi yang telah memasukkan Perhutanan Sosial 

ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai 

                                                        
11

 Kebaruan yang menyangkut keberadaan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial 
(Pokja PPS) yang terdiri dari ………… Pokja PPS ini diharapkan dapat berperan secara 
optimal dalam … 



 15 

peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran 

dalam dalam anggaran pendaatan dan belanja daerah. 

Adanya pengecualian itu sebenarnya telah mengindikasikan adanya 

kemungkinan untuk mendelegasikan kewenangan Pusat kepada tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah. Hal ini sebenarnya sesuai dengan 

pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Oleh sebab itu, alih-alih sekedar sebagai pengecualian, pendelegasian 

kewenangan kepada provinsi cq. gubernur ini justru dapat diperkuat posisinya 

sebagai pilihan utama untuk menggantikan posisi Pusat cq. Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan agar proses penerbitan hak 

pengelolaan dan/atau izin itu kepada Kepala Dinas. Dengan demikian peran 

Pusat cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan betul-betul berfungsi 

pada tingkat penyusunan kebijakan dan pengendalian kegiatan di tingkat 

lapangan. 

Bahkan, mengingat bahwa untuk mengefektifitaskan pengelolaan hutan maka 

keseluruhan kawasan hutan di Indonesia telah terbagi habis ke dalam 

sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Kementerian Kehutanan, 

2011),12  bukan tidak mungkin persetujuan atas permohonan hak dan izin 

pengusahaan Perhutanan Sosial ituu bisa dikeluarkan oleh pimpinan KPH. 

Bahwa saat ini KPH masih belum memiliki kapasitas dan bermasalah, itu 

tidak lain akibat dari kebijakan tentang KPH itu sendiri. Artinya, jika memang 

KPH yang akan menerima pendelegasian kewenangan persetujuan hak 

dan/atau izin Perhutanan Sosial itu tentu ada sejumlah perubahan kebijakan 

tentang keberadaan KPH itu sendiri. Pilihan ini menjadi masuk akal karena 

toh KPH sejak dari awal diasumsikan sudah dapat menentukan ruang kelola 

dan mampu memahami karekater masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat 

calon pengelolaa Perhutanan Sosial. 

                                                        
12

 Kementerian Kehutanan, 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Konsep, 
Peraturan Perundangan, dan Implementasi. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik 
Indonesia.  
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Ingin dikatakan di sini, sejatinya di mana kewenangan pemberian hak 

dan/atau izin itu akan diletakkan bukanlah soal substantive dalam menuju 

pengelolaan hutan yang legal dan legitimate, melainkan merupakan ekspresi 

dari perebutan kesempatan untuk menjadikan proses persetujuan Perhutanan 

Sosial sebagai ajang transaksional ekonomi rente. 

Hal lain yang juga perlu dipikirkan ulang terkait pemberian izin ini adalah 

tentang bagaimana proses pencabutan ijin pada saat ada kesalahan dalam 

pengelolaan? Hal ini belum mendapat pengaturan yang memadai dalam 

kebijakan yang ada itu. 

Sementara itu, pada Pasal 63 telah disebutkan bahwa pembiayaan 

penyelenggarakan program Perhutana Sosial ini bersumber dari (a) anggaran 

pendapat dan belanja negara; (b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

(c) pinjaman pembiayaan pembangunan hutan; (d) dana desa; (e) dana 

rehabilitasi hutan dan lahan; dan (f) sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Terkait persoalan dana ini, Dr. Mubariq Ahmad, seorang ekonom senior 

sekaligus praktisi dunia perhutanan sosial, pada suatu kesempatan 

menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah punya banyak sekali dana untuk 

kegiatan dengan tema Perhutanan Sosial ini. Sayangnya dana itu dikelola 

dalam kapling-kapling kecil dan dikuasai raja-raja kecil sehingga, 

sebagaimana telah ditunjukkan di atas, hasilnya juga kecil-kecil saja. Oleh 

sebab itu ia pernah mengusulkan agar diadakan konsolidasi program dan 

dijalankan barsama-sama. Dapat saja diberi nama kegiatan secara beragam 

(HD, HKm, HTR, dan seterusnya) namun secara proyek berbagai kegiatan itu 

diintegrasikan dan dananya disatukan dalam satu sistem pengendaliannya. 

Misalnya sebagaimana yan terjadi di Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang 

Pisau, Kalimantan Timur. Pada satu tapak bisa dilakukan (1) hutan desa; (2) 

hutan adat; (3) restorasi gambut; (4) rehabilitasi hutan berbasis masyarakat; 

(6) penangan karhutla berbasis komunitas; dan (7) community based REDD 

project. Respons yang diperoleh dari pejabat berwenang adalah (1) tidak 

akan mudah melakukan integrasi seperti itu karena setiap program ada 

rajanya sendiri; dan (2) untuk dibuatkan policy paper-nya. Kebijakan 
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pengelolaan berbasis KPH harusnya bisa menjawab persoalan seperti ini. 

Konsolidasinya dilakukan dibawah koordinasi Kepala KPH. 

Selain itu Dr. Mubariq Ahmad juga mengungkapkan bahwa saat ini Badan 

Layanan Umum (BLU) Pengembangan Usaha Kehutanan yg dibentuk untuk 

mendukung pembiayaan pengembangan kegiatan-kegiatan perhutanan sosial 

sedang bingung bagaimana menggunakan Rp 6.5 Triliun yang tersimpan 

pada rekening saat ini. Sebab, dari Rp. 6.7 Triliun yang dialokasikan kepada 

badan ini, kurang dari Rp. 200 Milyar saja yg sudah terpakai. Padahal, di sisi 

lain pemerintah selalu bilang tidak punya anggaran untuk mengurus 

Perhutanan Sosial ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata BLU hanya bisa 

membiayai usaha yg sudah memenuhi standard tertentu. Yaitu yang sudah 

berbadan hukum koperasi, punya kapasitas ini dan itu, dan lain sebagainya. 

Ketika ditanya siapa di Kementerian LHK yang mempersiapkan kapasitas 

agar masyarakat yg tidak terorganisir dapat mencapai standard itu agar 

eligible? Jawabnya sederhana: TIDAK ADA. 

Sayangnya, sejauh apa yang telah tercantum dalam Permen LHK 83/2016, 

persoalan-persoalan yang dihadapi dalam masalah pendanaan program ini, 

termasuk soal dana dan siapa yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan 

kapasitas calon pengelola Perhutanan Sosial belum lagi terjawab. 

Dengan uraian di atas, khususnya yang berkaitan dengan masalah struktur 

kelembagaan dan pendanaan program, kekuatiran akan tidak tercapainya 

target program Perhutanan Sosial ini seperti jadi mendekati kenyataan.   

 Perhutanan Sosial sebagai instrumen penyelesaian konflik 

tenurial 

Sejarah munculnya gagasan tentang perhutanan sosial memang tidak dapat 

dilepaskan dari maraknya kasus konflik tenurial di dalam kegiatan 

pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Di Jawa, pada pertengahan tahun 

1980-an hingga awal 1990-an, dengan dukungan dana dari Ford Foundation, 

sejumlah proyek perhutanan sosial pun kemudian diselenggarakan. Setelah 

melalui serangkaian kegiatan pada tingkat pilot proyek, pada tahun 1991, 

melalui Surat Keputusan Pebinaan Masyarakat Desa Hutan, pemilik HPH 
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diwajibkan membantu pembangunan ekonomi masyarakat desa sekitar hutan. 

Tujuan utama kebijakan ini adalah merehabilitasi lahan yang rusak sambil 

memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat desa sekitar hutan. Pada 

tahun 1995 dikeluarkan pula Surat Keputusan Menteri tentang Hutan 

Kemasyarakatan (Hkm), yang untuk pertama kalinya masyarakat lokal diberi 

hak pemanfaatan yang terbatas. 13  Menurut Barber (1989), kebijakan 

perhutanan sosial di Jawa dilaksanakan untuk mengurangi konflik yang terjadi 

antara Perhutani dan masyarakat setempat, dan tujuan serupa juga 

diaplikasikan di luar Jawa.14 

Oleh sebab itu, ketika pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Peraturan 

Menteri ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan 

keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada 

di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan 

masyarakat dan pelestarian fungsi hutan,” perlu disambut positif. 

Persoalannya kemudian adalah seberapa serius persoalan penyelesaian 

konflik tenurial ini betul-betul ingin direalisasikan melalui pelaksanaan 

program Perhutan Sosial ini? Jika dicermati kawasan hutan seperti apa saja 

yang akan dialokasikan untuk program ini ternyata, dari 5 (lima) bentuk 

Perhutanan Sosial yang berada di kawasan hutan (produksi dan lingkungan), 

3 (tiga) bentuk di antaranya, masing-masing HD, HKm, dan HTR, tidak bisa 

diberikan pada kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung yang telah 

dibebani izin. 

Dengan kata lain, penyelesaian konflik tenurial hanya akan diurus melalui dua 

skema yang daya jangkaunya relatif terbatas, yakni program kemitraan dan 

hutan adat. Padahal konflik tenurial justru terjadi banyak terjadi pada kawasan 

hutan produksi dan atau lindung yang terlah dibebani izin.  

                                                        
13

  Rita Lindayati, “Gagasan dan Kelembagaan dalam Kebijakan Perhutanan Sosial”, dalam 
dalam Ida Aju Pradnja Resosudarmo & Carol J. Pierce Colfer, eds., Kemana Harus 
Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 2003. 
14

  Charles V. Barber, The State, the Environment, and Development: The Genesis and 
Trnasformation of Social Forestry Policy in New Order Indonesia. Disertasi Ph.D. Berkeley: 
University of California, dikutip dari Lindayati, 2003, op.cit., hal. 51. 
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Sebaran konflik sawit di wilayah SHK, berada di 3 Provinsi yaitu, Provinsi 

Riau di Desa Kepayang Sari, Kelesa, Ringin, Paya Rumbai, Pangkalan Kasai, 

Talang Sungai Lima. Provinsi Sumatera Selatan di Desa Muara Megang, Dido 

Mulyo, Prabumulih II, Mambang, Perigi dan Riding. Provinsi Kalimantan Barat 

di Desa Kampuh, Bonti, Upe dan Tapang Pulau. (Sumber data : KpSHK dan 

Geo Data Nasional) 

 

 

Trend tumpang tindih penguasaan hutan yang ada di indonesia menjadi suatu 

ancaman yang sangat serius dalam mengupayakan pengelolaan hutan 

secara lestari, terutama yang berada di wilayah SHK. Hampir seluruh wilayah 

SHK berada pada wilayah yang merupakan ancaman dalam ekspansi 

perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Tumpang tindih penguasaan 

lahan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan banyak terjadi pada 

wilayah SHK yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Sehingga hal ini, 

dapat menimbulkan konflik sosial dan penutupan akses masyarakat dalam 

untuk terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutannya secara 

lestari. 
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Dengan luasan wilayah SHK seluas 15.023.931,59 Ha yang tersebar di 139 

unit SHK dan 3.796 Desa, hampir sekitar 50% terancam akan aktivitas 

konsesi pertambangan, 35% berada dalam konsesi perkebunan kelapa sawit 

dan hanya sekitar 15% merupakan wilayah SHK yang masih terbilang belum 

dimasuki oleh konsesi aktivitas investasi. Dengan demikian, perlindungan 

akses kelola masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan 

dan pemafaatan hutan secara lestari sangatlah kecil. Hal ini menjadi suatu 

tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menentukan prioritas 

pembangunan sektor kehutanan, yang memang wilayah kelola rakyat sudah 

dikuasai oleh investasi maupun masuk dalam zona perlindungan.    

Menurut kebijakan tentang perhutanan sosial yang baru ini, di wilayah yang 

sudah ada izin cq. berkonflik hanya bisa dilakukan dengan pola kemitraan. 

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (4) pemanfaatan hutan dalam 

rangka kemitraan kehutanan berupa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 

dan jasa lingkungan hutan di hutan lindung atau hasil buka kayu, hasil hutan 

kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan produksi. 

Meski begitu, walaupun kemitraan kehutanan ini dapat dilakukan dalam 

berbagai bentuk kawasan, seperti pada (a) areal konflik dan yang berpotensi 

konflik di areal pengelolaa hutan dan pemegang izin; (b) areal yang memliki 

potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat; (c) di areal 

tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI; (d) di zona pemanfaatan, 

zona tradisional dan zona rehabulitasi pad ataman nasional atau blok 

pemanfaatan pada taman wisata dan taman hutan raya; dan/atau (e) areal 
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yang terdegradasi di kawasan konservasi, bentuk penyelesaian konflik 

tenurial melalui program kemitraan kehutanan ini dirasakan sangat tidak 

memadai. Di tingkat lapangan penyelesaian konflik-konflik tenurial dimaksud 

diharapkan dapat dalam bentuk pembatalan izin atau sekurang-kurangnya 

pengurangan luasan kawasan izin secara lebih signifikan. 

 Perhutanan Sosial sebagai penanggulangan kemiskinan 

Pada bagian Menimbang, butir a., dinyatakan secara tegas “bahwa untuk 

mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan 

pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan 

Perhutanan Sosial melalui pemberian akses legal kepada masyarakat 

setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan 

Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau 

pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan 

masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan”. 

Dalam konteks ini tentu tantangannya adalah apakah berbagai kegiatan 

Perhutanan Sosial itu memang dapat menghasilkan pendapatan ril yang 

mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku Perhutanan Sosial ini. 

Cerita Sukses dalam penyelenggaan Perhutanan Sosial di wilayah SHK 
melalui skema Hutan Kemasyarakat dapat digambarkan dengan keberhasilan 
masyarakat di Desa Santong yang memperoleh IUP HKm untuk memcahkan 
permasalahan ekonomi – sosial masyarakat dengan menerapkan 
pengelolaan hutan lestari.pengembangan skema HKm yang sudah 
dikembangkan sejak tahun 1997, menurut H Artim (Ketua Kelompok HKm 
Santong) pengelolaan HKm Santong yang telah dilakukan melalui tata kelola 
kawasan, kelembagaan dan usaha. Upaya yang dilakukan ini membuahkan 
hasil dengan semakin tertutupnya vegetasi di luas lahan 221 Ha yang 
dijadikan HKm dapat memberikan keuntungan perbaikan kondisi lingkunagn 
dengan penambahan debit air, dan juga penambahan nilai ekonomi dalam 
pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.  

Dengan keberhasilan masyarakat dan petani HKm Santong mengelola skema 
HKm dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi PHBML LEI, sertifikasi ini 
merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan dari konstitusi Lembaga 
Ekolabel Indonesia (LEI) melalui mekanisme sertifikasi pengelolaan hutan 
lestari kepada para pihak yang terlibat dalam proses pengembangan HKm di 
wilayah tersebut. HKm Santong merupakan HKm pertama yang lulus dalam 
penilaian sertifikasi ekolabel. Sertifikasi PHBML skema LEI ditetapkan pada 
27 Juli 2011. Cerita sukses HKm Santong merupakan bukti nyata bahwa 
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perhutanan sosial dengan skema HKm dapat diterapkan untuk mewujudkan 
pengelolaan hutan yang lestari. 

Dibalik kisah sukses pengelolaan hutan lestari melalui skema perhutanan 
sosial, tentunya ada juga suatu kisah kegagalan yang diperolehnya. Hal ini 
juga terjadi di wilaha SHK dalam unit HKm Santong dan HKm Sambelie, 
dimana sejak dikembngkannya HKm di tahun 1997 hingga sekarang, 
masyarkat ataupun petani HKm belum memperoleh iji dalam pemanfaatan 
hasil hutan berupa kayu (IUPHHK-HKM). Kondisi ini mengakibatkan semaki 
tidak ekonomisnya jenis kayu produksi yang telah ditanam selama belasan 
bahkan puluhan tahun yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi 
masyarakat. Dikarenakan seperi jenis kayu sengon buto yang semakin tua 
usianya tidak memiliki nilai ekonomi dan cebderung menjadi rusak karena 
terjadi oengeroposan pada bagian dalam kayunya. Selain itu juga 
pertumbuhan jenis kayu lainnya akan menjadi terhambat yang dikarenakan 
kalah bersaing dengan jenis tanaman sengon buto ini. Ada juga anggapan 
bahwa Masyarakat merasa di bohongi, karena awalnya, pada saat kritis 
dipersilahkan menanami. Tetapi, setelah tanaman Sengon besar, tidak boleh 
ditebang. Masyarakat juga kesulitan untuk mengembangkan penanaman bibit 
baru, karena lahan sudah penuh dan rapat. 

Terkait penurunan dan pengurangan emisi karbon: 

Pengelolaan hutan secara lestari adalah cara penurunan dan pengurangan emisi 
karbon dari deforestasidan degradasi hutan. Masyarakat lokal atau adat sedari 
dulu telah aktif melakukan pengelolaan hutan secara lestari, walau pun dalam 
sekala kecil dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan ekonomi 
mereka yang sangat bergantung pada keberadaan hutan. Sistem pengelolaan 
hutan yang dilakukan masyarakat tersebut disebut Sistem Hutan Kerakyatan 
(SHK) atau Community Based Forest Management (CBFM).  

Indonesia memiliki komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan tingkat 
emisi sebesar 26 % secara sukarela dan 41% melalui dukungan internasional 
pada tahun 2020 melalui Perpres no. tahun 2011 tentang rencana aksi nasional 
penurunan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan Perpres no.71 tentang 
penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) nasional. REDD+ 
merupakan program penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui kegiatan–
kegiatan: (1) pengurangan deforestasi (2) pengurangan degradasi hutan (3) 
praktek konservasi (4) pengelolaan hutan lestari (5) peningkatan stok karbon.  

Sertifikasi hutan lestari sudah lama berkembang di Dunia maupun di Indonesia. 
Plan Vivo adalah salah satu sistem sertifikasi hutan lestari yang sedang 
berkembang dan mulai diperkenalkan di Indonesia. Hal ini  Selaras dengan 
upaya gerakan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) yaitu mendorong adanya 
pengakuan dan perluasan wilayah kelola rakyat, pengakuan dan kepastian hak 
masyarakat adat atas wilayah hutannya dan kontribusi wilayah SHK bagi 
penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), Plan 
Vivo yang memuat prinsip kelestarian dari pengelolaan jasa ekosistem atau 
karbon hutan, partisipasi masyarakat dan pencegahan deforestasi-degradasi 
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hutan adalah alat untuk pencapaian tujuan-tujuan dari gerakan SHK, gerakan 
Masyarakat Adat dan mitigasi perubahan iklim.  

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, KpSHK coba mengembangkan inisiatif 
karbon komunitas di unit-unit kelola SHK. Pengembangan inisiatif pegelolaan 
hutan lestari karbon komunitas melalui sistem dan standar plan vivo yang telah 
di masuk dalam skema kebijakan kehutanan Republik Indonesia melalui 
Permenhut P.36/Menhut-II/2009 ini merupakan dari upaya sektor kehutanan 
masuk ke dalam kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan melalui 
pemanfaatan dan penyerapan – penyimpanan karbon. Tentunya penerapan 
sistem dan standar plan vivo ini juga mendukung untuk menjalankan skema 
Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk menerapkan praktek pengelolaan hutan 
lestari di komunitas. Pengembangan KpSHK melalui suatu kolaborasi sistem dan 
standar Plan Vivo dengan perhutanan sosial dilakukan di 18 wilayah unit SHK, 
dimana tentunya secara legalitas plan vivo harus muncul dari ijin yang diberikan 
kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutannya. Kedelapan 
belas unit SHK yang dikembangkan bersama jaringan gerakan SHK dan pelaku 
SHK tersebut, diantaranya : 

No. Lokasi Luas 
(Ha) 

Unit SHK dalam skema Perhutanan Sosial 
HKm HD HR Kemitraan PHBM HA SHK 

1 Hutan Adat Kemantan dan Hutan Adat 
Pungut Mudik 

              
578 

     √  

2 AKHKm. Bukit Daun, HKm.Tebat Monok & 
Kelilik - Kecamatan Kepahiang, Kabupaten 
Kepahiang, Bengkulu 

                           
210,50  

√       

3 AKHKm. Hutan Lindung Bukit Rigis, 
HKm.Rigis Jaya & HKm.Mitra Wana Lestari 
Sejahtera. 

                           
466,68  

√       

4 Desa Curahnongko. Meru Betiri National 
Park, East Java Province, Jember District, 
and Temprurejo Sub-district. Jaketresi 
(Jaringan Kelompok Tani Rehabilitasi). 
PHBM. MoU. 

                           
410  

    √   

5 Hutan Desa Hinas Kanan. Desa Hinas Kanan, 
Kec.Hantakan, Kab.Hulu Sungai Tengah, 
Kalimantan Selatan. IUPHD, SK Menhut 

                           
565  

 √      

6 AKHD. 4 Desa, Kahayan Hilir, Pulang Pisau. 
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) 
Buntoi, LPHD Mentaren I, LPHD Kalawa, 
LPHD Gohong). Gambut 

                      
16.245 

 √      

7 HKm. Beganak (Desa Meragun, Kec.Nanga 
Taman, Kab.Sekadau). SK Bupati, usulan 
IUPHKm 

                        
2.375 

√       

8 Bukit Parambo Customary Forest, Lubuk 
Gadang UtaraVillage, Sangir Sub-district, 
Solok Selatan District. Kawasan APL (Areal 
Penggunaan Lain) 

                           
438,81  

     √ √ 

9 Hutan Adat Hiang & Hutan Adat Lempur. 
Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, 
Jambi., Ha. Kawasan APL 

                        
1.717,25  

     √ √ 

10 Highlands of Hyang Argopuro , Pakis Village, 
Sub District of Panti, Jember, East Java. 
Hutan dengan fungsi lindung (Suaka 
Margasatwa) dan produksi (PERHUTANI). 

                      
14.145 

   √ √   

11 Bentang Pesisir Padang Tikar di 11 Desa 
melalui inisiatif Hutan Desa 

                      
77.967 

√       

12 Kelompok Pengelola Hutan Adat di Desa 
Tembaga dan Desa Cenayan Kecamatan 
Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, 
Kalimantan Barat.   

                        
2.272,96  

     √ √ 

13 Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar, 
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 
(Sekitar Kawasan Taman Nasional Danau 
Sentarum). Kawasan APL, HPT dan Hutan 

                           
426  

     √ √ 
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Lindung. 
14 Kawasan Produksi dan Hutan Lindung di 

Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten 
Konawe Selatan. 

                           
160  

√       

15 Kawasan Perlindungan Gambut Inti, Desa 
Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman, 
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi 
Kalimantan Timur. 

                      
14.045,9
5  

      √ 

16 Kawasan Hutan Produksi di Sambelie, 
Lombok Timur, NTB 

700 √       

17 Kawasan Hutan Produksi di Santong, 
Lombok Utara, NTB 

221 √       

18 Kawasan Hutan Lincung dan Hutan 
Produksi di Sakuli, Kolaka, Sultra 

1668       √ 

 

Dalam konteks ini yang menjadi permasalahan dalam melakukan pengelolaan 

hutan lestari ialah perijinan (legalitas), sehingga dalam skema plan vivo juga 

dituntut masyarakat/komunitas mempunyai suatu hak dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan hutannya. Sehingga melalui skema PS juga diharapkan 

pemerintah/negara hadir dalam mempermudah dan juga memfasilitasi 

pengembangan pengelolaan hutan secara lestari di komunitas. Baik itu 

melalui skema PS maupun pengakuan lainnya yang harus negara berikan 

kepada komunitas dalam melakukan pengelolaan hutan secara lestari.  

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan PS sangat 

tergantung pada aspek pembinaan, mulai dari tahap perencanaan, tahap 

produksi, dan pembinaan pada tahap pasca-produksi. Sebagaimana diatur 

pada pasal 61 ayat (1) memang telah diatur bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK – 

HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat. Pada ayat (2) 

dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan fasilitasi itu meliputi fasilitasi 

pada tahap usulan permohoan, penuatan kelembagaan, peningkatan 

kapasitas termasuk manejemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas 

areal kerja, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk 

kegiatan kemitraan kehutnan, pebiayaan, pasca panen, pengembangan 

usaha dan akses pasar. Selanjutnya, pada ayat (3) diatur pula bahwa 

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi itu dibantu 

oleh Kelompok Kerja PPS dan penyuluh kehutanan, instansi lain yang terkait, 

lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi. Di samping itu, pada 

ayat (4) disebutkan bahwa Pemerintah juga memfasilitasi program/kegiatan 

rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservasi 
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keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, 

sertifikasi pengelolaan hutan lestasri adan/atau sertiifikasi legalitas kayu. 

Jika dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya, pengaturan 

tentang fasilitasi ini sedikit-banyaknya memperlihatkan kemajuan. Beberapa 

hal yang berkaitan pembiayaan dan penguatan kapasitas calon pengelola 

misalnya, mulai mendapat perhatian dalam pengaturan yang ada. Namun 

demikian, bagaimana kegiatan-kegiatan fasilitasi itu akan dilaksanakan 

nantinya belum terlihat jelas. Memang, sebagaimana dinyatakan pada pasal 

62, pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara kerja fasilitasi itu, 

khususnya peran Pokja PPS memang baru akan diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Direktur Jenderal.  

Kebijakan Perhutanan Sosial dan Promosi SHK 

Sebagaimana dapat dilihat dalam diagram berikut, sebagai implikasi langkah 

taktis gerakan SHK untuk memperkuat inisiatif di lapangan, sebagian bentuk 

SHK telah mengakomodasi bentuk-bentuk perhutanan sosial yang ditawarkan 

oleh Pemerintah. Meski begitu, setidaknya ada dua bentuk SHK lain yang 

belum dapat terakomodasi oleh kebijakan perhutana sosial dan hutan adat 

yang ada. Masing-masing adalah hutan rakyat, yakni hutan yang berada pada 

tanah hak adan juga apa yang dikategorikan sebagai ‘hutan rakyat lainnya. 

Hubungan	SHK	dan	Permen	LHK	
83/2016	(Permen	LHK	32/2015)	

SHK	non-PS:	

Hutan	Rakyat	

Dan	‘Hutan	Rakyat	lainnya’	

PS:	

Hutan	Desa	

Hutan	Kemasyarakatan	

Hutan	Tanaman	Rakyat	

Hutan	Adat	

Kemitraan	

(Hutan	Rakyat)	

SH	K	=	PS	

Hutan	Desa	

Hutan	Kemasyarakatan	

Hutan	Tanaman	Rakyat	

Hutan	Adat	

Kemitraan	
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Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan perhutanan sosial, pada 

satu sisi, adalah merupakan peluang yang diberikan negara kepada rakyat 

dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan, namun pada sisi yang lain 

merupakan ancaman bagi hutan-hutan rakyat yang pada saat ini sudah 

dikelola secara turun termurun, misalnya hutan-hutan yang telah dikuasai 

rakyat di Pedalaman Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara 

dan Papua, yang tidak dapat dikategori sebagai salah satu bentuk perhutanan 

sosial yang ditawarkan oleh program pemerintah ini.  Hal itu terjadi karena 

tidak ada ijin atau tidak mendapatkan ijin atau tidak masuk dalam peta 

perhutanan sosial kemudian dianggap sebagai hutan negara yang tidak 

dibebani Hak.  Kalau ini terjadi maka yang ada adalah negara telah 

melakukan pemaksaan kehendak kepada rakyat yang saat ini telah 

mempunyai atau mengelola hutan secara turun temurun. 

Dalam kebijakan perhutanan sosial, pemerintah tidak menegaskan mana 

hutan rakyat yang sudah dikuasai secara turun temurun dan mana hutan 

yang akan dikuasai rakyat dengan mekanisme pengusulan hak pengelolaan.   

Seyogyanya kebijakan Perhutana Sosial memberikan penegasan bahwa 

kawasan-kawasan hutan yang sudah dikuasai oleh rakyat secara terus 

menerus dan turun temurun dengan sendirinya akan mendapat pengakuan 

tanpa adanya beban pengusulan hak sebagaimana ditegaskan dalam 

kebijakan Aquo. 

Pada pandangan lainnya adalah, bahwa kebijakan perhutanan sosial yang 

pada prinsipnya memberikan hak pengelolaan kepada rakyat dapat dikatakan 

tidak memberikan rambu-rambu penting kepada kebijakan pengelolaan 

Sumber Daya Alam lainnya, misalnya kebijakan perkebunan besar kelapa 

Sawit dan kebijakan pertambangan batubara.   Hal mana pada beberapa 

daerah perkembangan industri perkebunan besar kelapa sawit dan 

pertambangan batubara terus menjadi kebijakan pengembangan wilayah 

yang tentunya mengancam hutan sebagai kawasan hidup. Gambaran ini 

memberikan penegasan bahwa Pemerintah tidak serius dalam menangani 

masalah hutan karena pada satu sisi melakukan upaya perhutanan kembali 

dan pada sisi yang lain merusak hutan dengan kebijakan kebun kelapa sawit 
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maupun kuasa pertambangan. Padahal, sebagaimana dilaporkan dalam Geo 

Data Nasional (2014), data luas perkebunan sawit saat ini 15.341.298,47 Ha; 

pertambangan batu bara yang dilakukan di kawasan hutan 11.620.415,59 Ha, 

dan diluar kawasan hutan 6.828.231,27 Ha; serta izin kuasa pertambangan 

13.661 Izin. Semua itu merupakan luasan yang tidak kecil.   

Pelaksanaan SHK pasca-Permen LHK 84 Tahun 2016 

Perhutanan sosial yang mempunyai tujuan dalam Pemen LHK Nomor 

P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial 

menyebutkan bahwa, Perhutanan Sosial dalam menata kondisi kehutanan di 

Indonesia merupakan suatu sitem pengelolaan hutan lestari yang 

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 

sebegai 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. Sedangkan Maksud dari yang terdapat dalam 

Peraturan Perhutanan Sosial tersebut ialah untuk memberikan pedoman 

pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di Bodang 

Perhutanan Sosial. Dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan 

tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat 

yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka 

kesejahteraan masyarajat dan pelestarian fungsi hutan. 

Pasca terbitnya Peraturan Perhutanan Sosial ini dapat dibilang kondisi 

perhutanan sosial sekarang ini mandeg, karena sampai saat diterbitkannya 

peraturan ini tidak diperoleh suatu informasi lokasi yang dan arahan yang 

memang sesuai dengan perluasan perhutanan sosial, dalam hal ini PIAPS 

(Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial), sehingga sampai kapan peta ini 

dinamakan peta indikatif? Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMN), pemerintah telah menargetkan pencapain perhutanan 

sosial minimal 12,7 juta hektar sampai tahun 2019. Sementara capaian 

perhutanan sosial sampai akhir tahun 2015 melalui HKm seluas 49.803 Ha, 

Hutan Desa: 67.862 Ha, HTR: 16,742 Ha dan Kemitraan seluas 10.384,38 
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Ha. Masih sangat jauh jika dibandingkan target sesuai arahan Presiden 

seluas 2,5 juta Ha tahun 2015 dan menjadi 5 juta Ha tahun 2016 (Rapat 

Terbatas Kabinet 4 November, 2015). 

Strategi Darurat Percepatan Program Perhutanan Sosial 

Sengketa dan/atau konflik terkait penguasaan dan pengusahaan sumberdaya 

agraria seperti tanah atau sumberdaya alam lainnya telah terjadi sejak 

puluhan tahun lalu. Jumlah kejadiannya terus meningkat. Sepanjang 2014, 

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik 

agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. 

Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK).15 

Pada konteks situasi yang lain, Menteri Kehutanan Kabinet Gotong Royong II 

menyebutkan bahwa dari sekitar 74.000 desa ada 33.000-an desa yang batas 

wilayahnya tumpang-tindih dengan kawasan hutan.16 

Beberapa angka statistik di atas cukup untuk menunjukkan betapa kritisnya 

masalah sengketa agraria. Terlebih lagi, tidak sedikit dari sengketa tersebut 

yang berujung pada konflik sosial yang terbuka yang membawa korban jiwa 

dan harta-benda yang tidak terbilang jumlahnya. Ketentraman hidup bersama 

pun terganggu dalam rentang waktu yang cukup panjang. 

Dalam situasi yang demikian itu, seperti telag disebutkan dalam bagian awal, 

Pemerintah telah mencanangkan program reforma agraria. Dalam konteks 

strategis yang demikian, penyelesaian tata batas sekitar 33.000 desa itu 

tentulah merupakan langkah yang sangat strategis karena mampu 

mengejawantahkan 3 persoalan besar yang dihadapi bangsa ini secara 

sekaligus. Yakni, menyeimbangkan ketimpangan struktur agraria; 

mewujudkan amanat pasal 18 B ayat 2, khususnya yang berkaitan dengan 

                                                        
15

  Konsorsium Pembaruan Agraria, 2014. Catatan Akhir Tahun 2014. Silahkan taut ke: 
https://www.academia.edu/9935999/Catatan_Akhir_Tahun_2014_Konsorsium_Pembaruan_A
graria.  
16

  Zulkifli Hasan, 2011. Sebagaimana yang disampaikannya dalam sesi Keynote Speech 
pada International  Tenure Conference. Lombok 15 Juli 2011. Dalam sebuah laporan Bank 
Dunia (2014) disebutkan bahwa hampir 25 juta ha atau sekitar 20% total kawasan hutan, di 
20,000 desa terjadi konflik terkait lahan. 

https://www.academia.edu/9935999/Catatan_Akhir_Tahun_2014_Konsorsium_Pembaruan_Agraria
https://www.academia.edu/9935999/Catatan_Akhir_Tahun_2014_Konsorsium_Pembaruan_Agraria
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hak-hak masyarakat adat atas tanah; dan memperkecil potensi munculnya 

konflik agraria baru. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, pada Pasal 26 ayat (2) butir j., disebutkan bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya Kepala Desa berwenang mengusulkan dan menerima pelimpahan 

sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa. Di samping itu, pada Pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa Aset Desa, 

antara lain berupa hutan milik desa. Merujuk pada dua pengaturan ini maka, 

dalam rangka menyelesaikan konflik tata batas atara desa dan kawasan 

hutan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal 

di sekitar dan dalam kawasan hutan, Pemerintah bisa mempercepat 

pelaksanaan perhutanan sosial, khususnya dalam bentuk program hutan 

desa. Percepatan program hutan desa ini dengan demikian dapat 

menyelesaikan 4 (masalah) secara sekaligus. Yakni (1) mempercepat 

pemerataan penguasaan sumberdaya hutan; (2) menyelesaikan konflik tata 

batas antara desa dan kawasan hutan; (3) meningkatkan kesejahteraan 

penduduk yang tinggal di dalam dan kawasan hutan; dan (4) mempercepat 

pelaksanaan program perhutanan sosial itu sendiri. Andai saja untuk 33.000 

desa yang memiliki konflik tata batas itu dapat dialokasikan 100 ha saja, 

maka pelaksanaan program hutan desa ini akan mampu direalisasikan pada 

3.300.000 ha, atau sekitar 25% dari target program perhutanan sosial secara 

keseluruhan. 

Strategi percepatan program perhutanan sosial yang lain adalah melalui 

percepatan penetapan desa adat sebagaimana yang juga diatur dalam UU 

Desa yang baru itu. Di samping sebagai upaya untuk mewujudkan amanat 

konstitusi, secara praktis kehadiran nomenklatur ini juga diharapkan, 

sebagaimana telah disinggung, dapat dijadikan sebagai titik awal bagi 

penyelesaian sengketa dan/atau konflik terkait penguasaan dan pengusahaan 
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sumberdaya agraria yang jumlahnya terus meningkat dan konflik tata batas 

desa dan kawasan hutan (negara).17 

Nomenklatur desa adat ini relevan pula dengan program Nawacita yang 

dicanangkan Joko Widodo pada masa kampenye pemilihan Presiden yang 

terakhir, yang kemudian dijadikan program kerja Presiden, sebagaimana yang 

telah disebutkan di atas. 

Penutup 

Pengakuan kawasan kelola rakyat sebagai kawasan SHK, secara politik 

dapat menjawab kebekuan ruang politik negara terhadap kawasan rakyat, 

dan pada sisi lain merupakan langkah maju dalam meletakan dasar 

kebangkitan ekonomi rakyat.  Lebih jauh usaha-usaha untuk mendorong 

adanya hak kelola rakyat terhadap kawasan sumber kekayaan alam hutan 

akan memberikan ruang produksi kepada rakyat dalam membentengi diri dari 

ketertindasan ekonomi 

Kekhawatiran banyak kalangan pada kemampuan rakyat dalam mengelola 

hutan tidaklah menjadi hal yang sangat penting untuk diperdebatkan.  Berikan 

kepercayaan kepada rakyat untuk membuktikan kemampuannya dalam 

melakukan pengelolaan hutan.  Dukungan penuh dan tulus dari pemerintah 

akan sangat menentukan bagi terwujudnya akses rakyat terhadap kawasan 

hutan. 

Kebijakan baru sebagai lanjutan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

35 Tahun 2012, sebagaimana yang tertuang ke dalam kebijakan tentang 

pengakuan tentang hutan adat dan UU Desa sudah saatnya untuk 

dipertimbangkan dalam mempercepat realisasi program reforma agraria yang 

telah dicanangkan oleh Pemerintah. Tentu sejumlah peraturan pelaksanaan 

yang lebih operasional perlu untuk segera disusun. *** 

   

                                                        
17

 R. Yando Zakaria, 2015. “Desa Adat, Nomenklatur Strategis yang Terancam Mandul”. 
Laporan yang dipersiapkan untuk KOMPAK, sebuah inisiatif kerjasama Pemerintah Indonesia 
dan Australia, pada rentang waktu Juni – Agustus 2015. 


