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Menimbang : 
 

a. bahwa visi Perum Perhutani adalah pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di 
pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan 
fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. 

b. bahwa dalam MISI-nya Perum Perhutani berupaya melaksanakan amanah pengelolaan 
sumberdaya hutan di Pulau Jawa untuk dapat memenuhi maksud dan tujuan pendirian 
perusahaan. 

c. bahwa untuk mencapai VISI dan MISI tersebut, sesuai dengan paradigms baru pengelolaan 
sumberdaya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran 
masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan 
menjadi penting dan strategis, sehingga perlu lebih dimaknal, diwadai dan difasilitasi. 

d. bahwa pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau hak yang 
berkepentingan dilakukan dalam suatu sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat. 

e. bahwa pengaturan dan mekanisme Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 
perlu ditetapkan dengan keputusan Direksi Perum Perhutani 

 
 
Mengingat : 
 

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 



 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan 
Negara (Perum Perhutani); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 

6. Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 02/Kpts/DWAS/2001 tentang 
Pemberhentian Sementara Direksi Perum Perhutani; 

7. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1837/Kpts/Dir/1996 tentang Penerapan 
Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan; 

8. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 849/Kpts/Dir/1999 tentang Pedoman 
Pengkajian Desa Secara Partisipatif, 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : 
 
PERTAMA : Mencabut Keputusan Direksi Nomor : 1061/Kpts/Dir/2000 tentang 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). 
KEDUA : Keputusan Direksi Perum Perhutani tentang Pengelolaan Sumberdaya 

Hutan Bersama Masyarakat sebagaimana tercamtum dalam Keputusan ini. 
 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Pengelolaan sumberdaya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana 

pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta 
perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam. 

2. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah sustu sistem pengelolaan 
sumberdaya yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau 
Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan 
(stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai 
keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan 
proporsional. 

3. Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan 
kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. 

4. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan 
melakukan kegiatan yang beribnteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung 
kehidupannya. 



 

 

5. Pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah plhak-pihak di luar Perum Perhutani dan 
masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses 
optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, 
yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, 
Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor. 

6. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999. 

7. Pengkajian Desa partisipatif adalah metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat 
melalui proses pembelajaran. bersama, guna memberdayakan masyarakat desa yang 
bersangkutan, agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga mereka dapat 
berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif. 

8. Perencanaan partisipatif adalah kegiatan merencanakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan 
Bersama Masyarakat oleh Perusahaan dan masyarakat desa hutan atau Perusahaan dan 
masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan, berdasarkan hasil pengkajian 
desa partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan. 

9. Berbagi adalah pembagian peran antara Perusahaan dengan masyarakat desa hutan atau 
Perusahaan dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dalam 
pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), dalam pemanfaatan waktu dan pengelolaan 
kegiatan. 

10. Kegiatan Berbasis Lahan adalah rangkaian kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan 
pengolahan tanah dan atau ruang sesuai karakteristik wilayah, yang menghasilkan produk 
budaya dan lanjutannya serta produk konservasi dan estetika. 

11. Kegiatan Berbasis Bukan Lahan adalah rangkaian kegiatan yang tidak berkaitan dengan 
pengolahan tanah dan atau ruang yang menghasilkan produk industri, jasa dan perdagangan. 

12. Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi 
dan atau modal, yang dapat mendukung terjadinya proses produksi sampai menghasilkan 
keluaran produksi dalam pengetolaan sumberdaya hutan. 

13. Pola tanam adalah kegiatan reboisasi hutan yang dapat dikembangkan untuk 
penganekaragaman jenis, pengaturan jarak tanam, penyesuaian waktu dengan 
memperhatikan aspek silvikultur dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan. 

 
 
 

BAB II 
JIWA DAN PRINSIP DASAR 

Pasal 2 
 
1. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan kebijakan Perusahaan yang 

menjiwai strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. 
2. Jiwa yang terkandung dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah 

kesediaan Perusahaan , Masyarakat desa hutan, dan Pihak yang berkepentingan untuk berbagi 
dalam PSDH sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuian dan keselarasan. 

 
 



 

 

Pasal 3 
 

Prinsip Dasar PSDH adalah: 
 
1. Prinsip keadilan dan demokratis 
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan 
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami 
4. Prinsip kejelasan hal dan kewajiban 
5. Prinsip pembedayaan ekonomi kerakyatan 
6. Prinsip kerjasama kelembagaan 
7. Prinsip perencanaan partisipatif 
8. Prinsip keserdahanaan sistem dan prosedur 
9. Prinsip Perusahaan sebagai fasilitator 
10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah 
 

 
 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 
 

1. PSDH dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan hutan dengan memadukan aspek-
aspek ekonomi dan sosial secara proposional guna mencapai Visi dan Misi Perusahaan. 

2. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk 
a. Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang 

berkepentingan t erhadap keberianjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. 
b. meningkatkan peran Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang 

berkepentingan terhadap pengqlolaan sumberdaya hutan. 
c. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan 

pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa 
hutan. 

d. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesual dengan karakteristik wilayah. 
e. Meningkatkan pendapatan Perusahaan, masyarakat desa hutan serta Pihak yang 

berkepentingan secara simultan. 
 
 

 
BAB IV 

RUANG LINGKUP DAN STATUS KAWASAN RUTAN 
Pasal 5 

 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan di wilayah kerja Perusahaan 
dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan hasil perencanaan partisipatif. 
 



 

 

Pasal 6 
 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan tidak mengubah status 
kawasan hutan dan status tanah perusahaan. 
 

 
 

BAB V 
PENYUSUNAN RENCANA 

Pasal 7 
 
1. Penyusunan rencana Pengetolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ditakukan secara 

terintegrasi dan terpadu mulai dari inventarisasi sumberdaya hutan pada penataan pertama 
dan atau penataan ulang, atau pada saat dilakukan penyusunan rencana tahunan, sesuai 
dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku. 

2. Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan bersama 
antara Perusahaan dan masyarakat desa hutan melalui perencanaan paertisipatif 

3. Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada saat kegiatan 
penataan hutan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan (KSPH) dalam bentuk 
Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RKPH) atau nama lain yang akan ditetapkan 
kemudian. 

4. Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat paa saat 
penyusunan Rencana Tahunan dikoordinasikan oleh Administratur/Kepala Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (Adm[KKPH) dalam bentuk Rencana Usaha Tahunan (RUT) atau nama lain 
yang akan ditetapkan kemudian. 

5. Rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat diintegrasikan dengan 
pembangunan wilayah. 

6. Dalam kondisi mendesak atau forcemajeur, penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya 
Hutan Bersama Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan. 

 
 

 
BAB VI 

KEGIATAN PENGELOLAAN 
 

Bagian Pertama 
Umum 
Pasal 8 

 
Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan Jiwa berbagi 
yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan 
waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan kegiatan dengan prinsip 
saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. 
 



 

 

 
Bagian Kedua 

Kegiatan Berbasis Lahan 
Pasal 9 

 
Kegiatan berbasis lahan dilakukan dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar kawasan 
hutan. 
 

Pasal 10 
 

Kegiatan berbasis lahan dilakukan dengan memanfaatkan lahan dan atau ruang melalui 
pengaturan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah. 
 

Pasal 11 
 
Pola tanam yang sesuai dengan karaktefistik wilayah adalah pola tanam yang dapat dikembangkan 
untuk penganekaragaman jenis dan komoditi kehutanan, pertanian, perkebunan, petemakan, 
dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. 

 
Pasal 12 

 
Kegiatan berbasis lahan dapat dikembangkan menjadi pengembangan unit usaha perusahaan dan 
kegiatan perekonomfan masyarakat desa hutan. 
 
 

Bagian Ketiga 
Kegiatan Berbasis Bukan Lahan 

Pasal 13 
 
Kegiatan berbasis bukan lahan dilakukan di dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar 
kawasan hutan. 
 

Pasal 14 
 
Kegiatan berbasis bukan lahan dilakukan dengan mengembangkan produk industri, jasa dan 
perdagangan untuk menumbuhkankembangkan keswadayaan dan pengembangan ekonomi 
masyarakat desa hutan. 
 

Pasal 1 5 
 
Kegiatan berbasis bukan lahan dapat dikembangkan menjadi pengembangan unit usaha 
Perusahaan dan kegiatan perekonomian masyarakat desa hutan. 
 

 



 

 

Bagian Keempat 
Peranan Pihak Yang Berkepentingan 

Pasal 16 
 
Pihak yang berkepentingan berperan sebagai motivator, stimulator, fasilitator, mediator, 
negosiator untuk meningkatkan kualitas hubungan perusahaan dan masyarakat desa hutan dalam 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersana Masyarakat. 
 

Pasal 17 
 
Peranan Pihak yang berkepentingan dapat ditingkatkan menjadi suatu bentuk kemitraan lanjutan 
dengan Perusahaan dan masyarakat desa hutan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat 
sumberdaya hutan. 
 
 

BAB VII 
KELEMBAGAAN 

Pasal 18 
 

1. Perusahaan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Unit untuk 
melaksanakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 
di tingicat Unit dan Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (Adm/KKPH) untuk 
pelaksanaannya di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). 

2. Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana  tersebut pada ayat 1 meliputi: 
a. Bersama masyarakat desa hutan dan atau pihak berkepentingan menetapkan nilai dan 

proporsi berbagi dari hasil kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat. 

b. Menandatangani kesepakatan kerjasama dengan masyarakat desa hutan dan atau pihak 
yang berkepentingan dalam rangka perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan 
Bersama Masyarakat. 

c. Mengambil langkah yang diperiukan untuk pengembangan dan pencapaian tujuan 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. 

 
 

Pasal 19 
 
Guna mendorong proses optimatisasi dan berkembangnya Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat dengan menselaraskan kepentingan Perusahaan, Masyarakat Desa Hutan dan pihak 
yang berkepentingan dibentuk Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat di tingkat unit dan di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan. 
 
  



 

 

Pasal 20 
 
Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berbentuk 
kelompok ekonomi, kelompok sosial maupun kelompok budaya yang tumbuh dari keswadayaan. 
 
 
 

BAB VIII 
KETENTUAN BERBAGI 

Pasal 21 
 
1. Kegiatan berbagi dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ditujukan untuk 

meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. 
2. Nilai dan proporsi berbagi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 

ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan 
oleh masing-masing pihak (Perusahaan, Masyarakat desa hutan, Pihak yang berkepentingan). 

3. Nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat 2 di atas, ditetapkan oleh Perusahaan 
dan Masyarakat desa hutan atau Perusahaan dan Masyarakat desa hutan dengan Pihak yang 
berkepentingan pada saat penyusunan rencana. 

4. Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat 3 di atas, 
dituangkan dalam pedanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat antara 
Perusahaan dan Masyarakat desa hutan atau Perusahaan dan masyarakat desa hutan dengan 
Pihak yang berkepentingan. 

 
 
 

BAB IX 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 22 
 

1. Masyarakat desa hutan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berhak : 
a. Bersama perusahaan menyusun rencana, melakukan monitoring dan evaluasi. 
b. Memperoleh manfaat daii hasil kegiatan sesuai dengan nilal dan proporsi faktor 

produksi yang dikontribusikan. 
c. Memperoleh fasilitasi dari Perusahaan dan atau Pihak yang berkepentingan untuk 

mencapai kesejahteraan dan kemandirian. 
 

2. Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 
berkewajiban: 
a. Bersama Perusahaan menj'aga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan 

fungsi dan manfaatnya. 
b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuaonya. 
c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitasi yang diberikan oleh 

Perusahaan dan atau Pihak yang berkepentingan. 



 

 

 
Pasal 23 

 
1. Perusahaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berhak 

a. Bersama masyarakat desa hutan menyusun rencana, melakukan monitoring dan 
evaluasi. 

b. Memperoleh manfaat dan hasil kegiatan sesuai dengan nilal dan proporsi faktor produksi 
yang dikontribusikannya. 

c. Memperoleh dukungan Masyarakat desa hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan 
untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya. 

 
2. Perusahaan dalam Pengetolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban : 

a. Memfasilitasi Masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana, monitoring 
dan evaluasi. 

b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana perusahaan. 
c. Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif. 
d. Bekerjasama dengan Pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses 

optimalisasi dan berkembangnya kegiatan 
 

Pasal 24 
 
Hak dan kewajiban untuk pihak-pihak yang berkepentingan akan diatur dalam peraturan 
tersendiri. 

 
 

BAB X 
MONITORING DAN EVALUASI 

 
Pasal 25 

 
1 . Kegiatan monitoring proses pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat dilakukan secara berkala oleh Perusahaan dan Masyarakat desa hutan. 
 

2. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 
dilakukan setiap berakhirnya pelaksanaan Rencana Usaha Tahunan (RUT) Perusahaan oleh 
Perusahaan dan Masyarakat desa hutan dan atau Perusahaan dan masyarakat desa hutan 
dengan pihak yang berkepentingan. 

 
3. Ketentuan mengenai mekanisme dan tolok ukur untuk monitoring dan evaluasi secara 

bersama seperti dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 di atas, ditetapkan lebih lanjut dalam 
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. 

 
 
  



 

 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 26 

Pada saat ditetapkannya Keputusan Direksi ini, semua ketentuan mengenai pengelolaan 
sumberdaya hutan yang ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan Perusahaan disesuaikan 
dengan jiwa dan semangat Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat seperti dimaksud 
dalam keputusan ini. 
 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 27 

1 . Ketentuan-ketentuan dari Keputusan Direksi ini diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Msyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. 

 
2. Keputusan Dereksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 
 
 

Ditetapkan di  :   J A K A R T A 
Tanggal  :   29 Maret 2001 
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Selaku Pengurus Perusahaan,  
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