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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT.  atas segala kemudahan 

yang diberikan oleh-Nya, sehingga Prosiding Seminar dan Lokakarya 

"Pengelolaan Hutan Partisipatif Terintegrasi sebagai Implementasi 

PHBM di Randublatung" ini dapat terselesaikan.

Judul yang disematkan pada prosiding ini, yaitu "Desa Mengepung 

Hutan" dipilih karena fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak 

terelakkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Randublatung, dan di 

Jawa pada umumnya. Keadaan tersebut selama ini cenderung tidak 

disadari, bahwa sesungguhnya tiap jengkal lahan hutan negara 

merupakan bagian dari wilayah administratif desa. Dan karena itulah 

pengelolaan hutan tidak dapat dipisahkan dari interaksi masyarakat desa 

dengan hutan.

Prosiding ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi upaya 

penyelesaian semua masalah dalam pengelolaan hutan di Randublatung 

dan di Blora pada umumnya, serta bisa menjadi pelajaran yang berharga 

bagi pengelolaan hutan di daerah lain.

Satu hal yang harus menjadi perhatian, bahwa seminar dan lokakarya ini 

bukan proses yang terakhir. Dialog-dialog panjang dan upaya nyata masih 

sangat diperlukan bagi terwujudnya sebuah pengelolaan sumberdaya 

hutan yang lestari, adil, dan demokratis di wilayah Randublatung dan 

wilayah Blora pada umumnya. 

Mudahan-mudahan harapan tersebut tidak hanya menjadi impian. Amien.

Yogyakarta, Juli 2000
Penyunting
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Penjarahan hutan di wilayah Perum Perhutani telah menimbulkan 

kerusakan hutan cukup luas pada kawasan hutan di Jawa, yaitu kira-kira 

300.000 hektare kawasan hutan berubah menjadi tanah kosong. Tanah 

kosong yang sedemikian luas tersebut menjadi permasalahan yang 

sangat besar, mengingat keberadaan hutan yang sudah sangat terbatas 

di Pulau Jawa.  Padahal, pulau terpadat di negeri kita ini sangat 

memerlukan keberadaan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan 

puluhan, bahkan ratusan juta nyawa yang hidup didalamnya. 

Penyebab hancurnya hutan saat ini disinyalir akibat dari kondisi 

masyarakat yang miskin dan pendidikan yang rendah, hilangnya budaya 

berhutan oleh masyarakat, serta diikuti dengan kondisi politik dan 

ekonomi yang tidak stabil. Kondisi demikian semakin mewarnai wajah 

pengelolaan hutan di Jawa yang selama ini dirasakan tidak memberikan 

manfaat bagi pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat  

lokal. 

Kawasan hutan, selama 

i n i  d i a n g g a p  s u a t u  

kawasan yang terpisah 

dari masyarakat dan 

wilayah desa. Anggapan 

semacam ini ditunjukkan dengan peta Perum Perhutani yang selalu 

menempatkan desa sebagai enklave-enklave yang seakan terpisah 

dengan kawasan hutan. Pemisahan tersebut sedikit banyak berpengaruh 

pada kontribusi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani 

terhadap pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah. 

Padahal, setiap jengkal lahan hutan yang ada di Jawa merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari wilayah administratif desa. Dengan demikian, 

sudah selayaknyalah apabila pengelolaan hutan menyesuaikan diri 

dengan dinamika kehidupan masyarakat desa disekitarnya.

Keadaan yang demikian memprihatinkan mendorong Lembaga 
uAR PA  untuk menginisiasikan Program Pengelolaan Hutan Partisipatif 

Terintegrasi (PHPT) di Randublatung, Blora, Jawa Tengah, yang mencoba 

mengintegrasikan kepentingan berbagai kelompok kepentingan ke dalam 

PENDAHULUAN

PROSIDING SEMILOKA PHPT

Kawasan hutan, selama ini 
dianggap suatu kawasan 
yang terpisah dari masyarakat 
dan wilayah desa.
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suatu perencanaan pengelolaan sumber daya hutan yang terpadu. 

Program ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi terpenuhinya 

prinsip-prinsip dasar co-management atau pengelolaan bersama. Dalam 

program ini diharapkan pula terbentuk suatu  kelompok kerja yang solid 

yang terdiri atas semua penopang (stakeholder), yang akan menentukan 

arah pengelolaan sumber daya hutan di Randublatung. 

Munculnya isu yang berkembang tentang konsep PHBM di Perum 

Perhutani sebagai pihak pengelola hutan di Jawa harus ditanggapi secara 

kritis dan positif sebagai peluang keikutsertaan penopang (stakeholder) 

lain, yakni masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan. 

Sebelum diterapkan secara total dan menyeluruh terutama di kawasan 

Perum Perhutani, diperlukan usaha menjadikan prinsip-prinsip dasar 

PHBM membudaya dan dimengerti petugas Perum Perhutani di semua 

level, pemerintah daerah, masyarakat,  dan pihak-pihak yang terkait. 

Menguatnya arus otonomi daerah merupakan peluang yang baik 

untuk menerapkan konsep pengelolaan bersama ini. Peran dan 

wewenang daerah yang lebih nyata akan memperbesar akses 

masyarakat daerah kepada hutan. Pertanyaan besar yang muncul adalah 

pengelolaan seperti apakah yang dapat mendatangkan manfaat bagi 

semua pihak dan tetap menjamin kelestarian sumber daya hutan dan 

hubungan seperti apakah yang dapat dijalin antar penopang (stakeholder)  

tersebut ?

Untuk menyikapi dan menjawab pertanyaan tersebut maka 
uLembaga AR PA berinisiatif untuk mengadakan semiloka tentang 

Pengelolaan Hutan Partisipatif Terintegrasi Sebagai Implementasi 

Konsep PHBM. Semiloka ini diharapkan dapat menjadi awal 

penyelesaian berbagai masalah yang terjadi guna mewujudkan cita-cita 

pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil, dan demokratis.

PENDAHULUANBAB I



SAMBUTAN BUPATI BLORA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sebagai insan yang bertakwa marilah kita panjatkan puja dan puji 

syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kita dapat 

berkumpul di ruangan ini dalam keadaan selamat. 

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Pemerintah 

Kabupaten Blora, dengan adanya peran aktif segenap komponen 

masyarakat untuk mencari solusi dan langkah terbaik dalam pengelolaan 

hutan. Kita sadari bersama bahwa produksi yang dihasilkan dari sumber 

daya hutan memang cukup besar, tetapi hasil tersebut belum secara 

optimal dinikmati oleh masyarakat, khususnya di desa-desa kawasan 

hutan. 

Pengelolaan hutan 

s e c a r a  p a r t i s i p a t i f  y a n g  

dilaksanakan secara terpadu oleh 

masyarakat, pemerintah, dan 

Perhutani merupakan alternatif 

sistem yang perlu dikembangkan. 

Apalagi dalam kondisi saat ini 

ketika masyarakat merasa tidak 

memiliki hutan sehingga terjadi 

p e n e b a n g a n  l i a r  a t a u p u n  

penjarahan, yang dampaknya 

akan langsung dirasakan seperti 

banjir di musim hujan, kekurangan air di musim kemarau, tanah longsor, 

udara yang panas, serta kecemburuan sosial di antara masyarakat itu 

sendiri.

Meskipun UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 

Daerah telah diundangkan, namun pelaksanaannya belum optimal. 

Apabila otonomi daerah sudah secara penuh dilaksanakan, dan 

kerusakan lingkungan dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Blora, 

niscaya dana APBD tidak akan cukup untuk menuntaskannya. 
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Keterpaduan 
penanganan hutan 
haruslah dilihat dengan 
mengurangi kepentingan 
pribadi, daerah, atau 
instansional, karena 
dampak yang diakibatkan 
akan berpengaruh 
tanpa membedakan 
batas-batas kewenangan 
dan administrasi.

PROSIDING SEMILOKA PHPT
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Keterpaduan penanganan hutan haruslah dilihat dengan 

mengurangi kepentingan pribadi, daerah, atau instansional, karena 

dampak yang diakibatkan akan berpengaruh tanpa membedakan batas-

batas kewenangan dan administrasi. Oleh karena itu, disamping 

pendekatan sosial budaya juga diperlukan pendekatan tata ruang. Tanpa 

pendekatan tata ruang maka keterpaduan penanganan akan berjalan 

sendiri-sendiri untuk masing-masing dinas ataupun instansi, bahkan oleh 

pihak Perum Perhutani sekalipun.

Keberadaan komponen lahan dalam suatu kawasan merupakan 

rantai kehidupan yang menyusun keseimbangan lingkungan. Perubahan 

tata guna lahan yang tidak terkendali dari suatu kawasan akan berdampak 

langsung atau tidak langsung terhadap perubahan ekosistem setempat 

yang pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan lingkungan. 

Ibu dan Bapak peserta semiloka yang berbahagia, kegiatan 

semiloka seperti ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

segenap pelaku pembangunan. Bukan hanya bagi Pemerintah 

Kabupaten Blora atau pihak Perum Perhutani saja, akan tetapi bagi 

masyarakat yang sudah harus menjadi subyek pembangunan.

Upaya untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, dan produktivitas 

rakyat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan 

produksi hasil hutan selain menuntut kemampuan teknik aparat yang 

tinggi juga memerlukan tersedianya sistem pelayanan yang mampu 

secara langsung memberdayakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, 

kegiatan pengelolaan hutan sekaligus harus mampu memberdayakan 

perekonomian rakyat dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi 

desa. 

Melihat materi yang dibahas didalam semiloka ini, kami benar-

benar mengharapkan masukan yang benar-benar bersifat konstruktif, 

sehingga dapat dipergunakan oleh kegiatan perencanaan pembangunan 

di Kabupaten Blora ini. Langkah-langkah apa yang akan ditempuh dan 

kerjasama pengelolaan hutan akan membawa angin segar untuk 

bersama-sama menuntaskan segala bentuk ketertinggalan, baik 

ketertinggalan pertumbuhan wilayah maupun ketertinggalan perolehan 

pendapatan masyarakat. 

BAB II Sambutan-Sambutan
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Dan akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas segala bentuk 

partisipasi yang diberikan demi kemajuan Kabupaten Blora, yang berarti 

juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedikit saya menyitir 

kata-kata Rano Karno, "kita semua memang tahu keadaan serba susah, 

tetapi jangan sampai hutan kita habis dijarah". 

Semoga Allah SWT senantiasa merestui itikad baik kita dan 

kegiatan semiloka ini dapat berjalan dengan lancar.  

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bupati Blora,

Ir. Basuki Widodo

PROSIDING SEMILOKA PHPT
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SAMBUTAN KETUA DPRD KAB. BLORA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Para peserta semiloka yang saya hormati,

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT, semoga apa yang kita seminarkan nanti mendapat taufik, 

hidayah, dan inayah-Nya. Allahuma Amin. 

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya  

mengucapkan terima kasih kepada Perum Perhutani KPH Randublatung, 

yang bagaimanapun telah menyelenggarakan acara ini bersama 
uLembaga AR PA  Yogyakarta. Semoga didalam penyelenggaraannya 

semiloka ini betul-betul diilhami jiwa yang demokratis, yaitu meskipun 

nanti ada perbedaan pendapat namun dapat kita satukan untuk 

membangun masyarakat Randublatung. Mudah-mudahan apa yang kita 

cita-citakan bersama, yaitu pengelolaan hutan yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan rakyat dapat kita capai.

Sesuai dengan UU 

N o .  2 2  T h . 1 9 9 9  

t e n t a n g  

Pemerintahan Daerah, kekuasaan dan wewenang sepenuhnya ada di 

tangan rakyat, dan dilaksanakan di daerah otonom, oleh sebab itu, 

sangatlah tepat jika forum-forum semacam ini diadakan di daerah, 

dengan melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah serta DPRD 

sebagai unsur legislatif.

Memang kita menyadari bahwa pengelolaan hutan di Kabupaten 

Blora, termasuk di Randublatung menghadapi masalah yang cukup berat. 

Terjadinya penjarahan, memberikan beban yang amat berat di pundak 

kita semua, namun demikian, kita tidak perlu saling menyalahkan, 

melainkan harus bersama-sama membenahi sistem yang salah.

Pada masa yang lalu, kita semua, terutama Perum Perhutani 

kurang peduli pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya pada 

penanaman hutan,  petani  yang  dilibatkan  sama  sekali  tidak mendapat   

.... kekuasaan dan wewenang 
sepenuhnya ada di tangan rakyat, ...
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upah, hanya mendapatkan bosokan selama 2 tahun. Setelah dua tahun, 

lahan tidak lagi dapat ditanami karena telah ternaungi oleh pohon jati yang 

ada. Demikian juga dalam kegiatan penjarangan, masyarakat yang 

dilibatkan juga tidak mendapatkan upah, meskipun dalam SPJ-nya ada 

upah. Para pekerja tersebut hanya mendapat kayu yang tersisa, yang 

sesampai di rumah, jika dilaksanakan operasi kayu tersebut dapat disita 

kembali, karena dianggap ilegal.

Pada suatu ketika pada saat saya masih duduk di bangku kuliah, 

saya sering berpikir, mengapa Kabupaten Blora yang kaya akan hutan 

dan minyak, jalannya selalu bergelombang dan hancur, serta kehidupan 

masyarakatnya selalu berada di bawah garis kemiskinan. Apakah semua 

ini merupakan kesalahan birokratnya yang korup, atau kesalahan 

anggota DPRD yang hanya datang, duduk, dengar, diam, dan duit (5D). 

Setelah saya dilantik menjadi ketua dewan akhirnya dapat 

mengetahui, bahwa Perhutani ditempatkan sebagai sentral, dan 

pemerintah daerah hanya bisa melihat saja. Sebagai contoh, pada tahun 

anggaran 1999/2000 IHH dari 3 KPH yang ada di Kabupaten Blora hanya 

memberikan kontribusi 300 juta rupiah, dan tahun 2000 hanya 600 juta 

rupiah, sedangkan kerusakan yang terjadi pada jalan yang dilewati 

angkutan Perhutani menjadi tanggungan pemerintah daerah. Untuk 

memperbaikinya, biaya yang diperlukan tidak sebanding dengan 

pendapatan yang ada. Misalnya, pembangunan jalan Randublatung-

Blora menelan biaya hampir 1,5 miliar rupiah. 

Maka dari itu, dengan adanya otonomi daerah kita harapkan sektor 

kehutanan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi 

pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian, semua pihak dapat merasa handarbeni dan menjaga 

bersama-sama kelestarian hutan.

Jadi, sejak pada saat ini, marilah kita menatap ke depan, dan 

jangan selalu menengok ke belakang. Dengan paradigma yang baru 

inilah mari kita membenahi kesalahan yang pernah terjadi. 

Dengan adanya lokakarya ini, kami dari DPRD mengharapkan 

adanya   masukan   yang   berarti,   karena  DPRD  Kabupaten  Blora   

telah merencanakan untuk membentuk Perda tentang Pengelolaan  

PROSIDING SEMILOKA PHPT
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Hutan, sebagai pengejawantahan UU No. 22 Th. 1999 dan UU No. 25 Th. 

1999. Masukan dari lokakarya ini akan kami tampung dan menjadi bahan 

yang sangat penting bagi penyusunan kebijakan yang akan kami lakukan, 

karena pada masa ini penyusunan kebijakan sudah semestinya 

mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui forum-

forum yang dapat dipertanggungjawabkan semacam ini. 

Hanya ini yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada 

kesalahan kata dari kami. 

Wabillahittaufiq wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua DPRD Kab. Blora

Warsid, S.Pd.

BAB II Sambutan-Sambutan
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SAMBUTAN KEPALA PERUM PERHUTANI
KPH RANDUBLATUNG

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Peserta semiloka yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat 

Tuhan YME atas segala karunia dan rahmat-Nya  karena pada pagi hari 

ini kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri acara semiloka yang 

berlangsung pada hari ini. 

Yang kedua, pada kesempatan ini permohonan maaf ingin kami 

sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, bahwa Bapak Administratur, 

yang kebetulan pada hari ini juga menghadiri rapat evaluasi di Unit I Jawa 

Tengah sehingga beliau mewakilkan pada saya. 

Bapak dan ibu yang saya hormati, mewakili Perum Perhutani KPH 

Randublatung kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak 

dan ibu-ibu yang telah hadir di wilayah Perhutani KPH Randublatung. 

Wilayah KPH  dengan hamparan keluasan kurang lebih 34.000 hektare,  

terbagi menjadi 2 SKPH, yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. 

Pada saat ini Perum 

P e r h u t a n i  K P H  

R a n d u b l a t u n g  t e l a h  

mengalami  beberapa 

kejadian akibat adanya penjarahan yang terjadi dari tahun 1998, dan 

bahkan sampai saat ini masih saja terjadi adanya pencurian-pencurian 

yang bersifat sporadis. Akibat terjadinya peristiwa tersebut,  untuk tahun 

2000 saja, sampai dengan bulan Mei Perum Perhutani KPH 

Randublatung mengalami kerugian dalam bentuk nilai nominal kurang 

lebih 4,5 miliar rupiah. 

Akibat gangguan keamanan hutan berupa pencurian ini, banyak 

terjadi tanah-tanah kosong, yang segera perlu kita perbaiki, dengan 

mengadakan penanaman-penanaman. 

... keseluruhan luas tanaman
di KPH Randublatung ini kurang
lebih ada 2000 hektare ...

PROSIDING SEMILOKA PHPT
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Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang sekarang sedang 

dicanangkan oleh Perum Perhutani adalah adanya program Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pada tahun  2000  ini,  kurang  lebih 

330 hektare tanah kosong diprogramkan dalam PHBM ini. Adapun 

keseluruhan luas tanaman di KPH Randublatung ini kurang lebih ada 

2000 hektare yang perlu segera kita tangani untuk menjamin asas 

kelestarian di kemudian hari. 

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, semiloka ini kami 

harapkan dapat memberi jawaban dan sekaligus sebagai solusi terhadap 

pola-pola pengelolaan hutan di Perum Perhutani pada umumnya, dan 

KPH Randublatung pada khususnya. 
uDan selanjutnya kepada rekan-rekan AR PA  yang telah berupaya 

mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, dengan bekerja 

sama dengan Perum Perhutani kami mengucapkan terima kasih. Ucapan 

terima kasih kami sampaikan juga kepada rekan-rekan LSM lainnya yang 

telah berpatisipasi untuk memberikan sumbangan pemikiran didalam 

pengelolaan hutan, khususnya di KPH Randublatung ini, sehingga dapat 

terselenggara pula adanya semiloka pada pagi hari ini. 

Dan akhirnya, kami mewakili Bapak Administratur, mengucapkan 

selamat bersemiloka, semoga apa yang kami harapkan tadi mendapat 

satu jawaban dan solusi bagi pengelolaan hutan yang terbaik di wilayah 

Randublatung ini. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Atas nama Adm/KKPH Randublatung,

Ir. Budi Sulistyo

BAB II Sambutan-Sambutan
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KONDISI IDEAL HUTAN RANDUBLATUNG

SUB SISTEM KONDISI IDEAL

1. Sumber Daya Hutan a. Keberlanjutan hutan tetap terjaga.
b. Hutan harus dikelola dengan pendekatan 
    ekosistem.
c. Hutan merupakan sumber kehidupan bagi 
    seluruh masyarakat.
d. Hutan harus diupayakan tetap lestari
    (tak rusak).

3. Masyarakat a. Sebagai subjek dalam pengelolaan
    hutan.
b. Akses dan kontrol terhadap sumber daya 
    hutan.
c. Perlindungan hukum bagi masyarakat.
d. Hak mengelola hutan bagi masyarakat.
e. Pembatasan luas tanaman tahun 2000.

4. Kelembagaan a. Kepastian hukum.
b. Hubungan harmonis semua pihak.
c. Transparansi semua pihak.
d. Pendidikan/pembinaan spiritual.
e. Kontrak yang jelas.
f.  Ada Perda-sebagai tindak lanjut semiloka.
g. Lurah dilibatkan dalam kontrak.
h. Lembaga bagi koordinasi semua pihak.

2. Ekonomi a. Pengelolaan sumber daya hutan sebagai 
    lapangan kerja.
b. Diusahakan diversifikasi pemanfaatan
    sumber daya hutan.
c. Keuntungan bagi semua pihak dalam
    pengelolaan hutan.
d. Manfaat langsung pengelolaan hutan
    bagi masyarakat.
e. Bagi hasil yang adil  sepanjang
    tahapan pengelolaan.
f.  Tarif upah bagi pekerja hutan harus
    sesuai dengan standar.
g. Peluang usaha terbuka.
h. Kontribusi yang jelas terhadap desa.
i.  Ada modal usaha bagi masyarakat.

PROSIDING SEMILOKA PHPT



BAB III Rumusan Hasil Semiloka

018

5. Perum Perhutani a. KPH lebih mandiri.
b. Lebih membuka diri bagi pembinaan
    secara luas kepada masyarakat.
c. Informasi terbuka bagi publik.
d. Kemudahan prosedur memperoleh kayu
    (tata niaga kayu).
e. Pembatasan luasan tanam.

6. Lain-lain a. Tinjauan khusus keberadaan Perum
    Perhutani.
b. Tindak lanjut semiloka harus jelas dan 
    nyata.
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FOCAL  ISSUES, STRATEGI, DAN AGENDA AKSI

I. Pemanfaatan Ekonomi

Strategi Agenda Aksi

1. Pelibatan lembaga
    masyarakat dalam
    perencanaan 
    pekerjaan.

2. Kesinambungan
    usaha.

3. Berbagi informasi.

1. Dalam bentuk 
    sesuai kondisi
    (berbagi ruang,
    waktu, kegiatan,
    hasil).

2. Mengetahui peran
   masing-masing.

3. Bagi hasil sejak
    tebangan
    penjarangan tetapi
    sampai tebangan
    akhir.

4. Kepedulian sosial.

A. Peluang Usaha 
    dan Peluang
    Kerja.

B. Bagi Hasil.

a. Pelatihan ketrampilan
    (magang).
b. Jaminan keselamatan
    kerja.
c. Bantuan modal.
d. Bantuan pemasaran
    /promosi.
e. Mengoptimalkan
    tenaga penyuluh..
f.  Mengembangkan
    usaha-usaha non
    lahan (warung kayu).
g. Kemudahan tata niaga.
h. Ada pengawasan dari
    Pemda terhadap 
    aktivitas perusahaan.

a. Ada kesepakatan 
    bersama antar pihak
    (masyarakat, Pemda,
    dan Perum Perhutani).

b. Beasiswa/santunan.

c. Pembinaan sosial
    budaya.

Focal Issues

PROSIDING SEMILOKA PHPT
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Focal  Issues Strategi Agenda Aksi

1. Kejelasan hak dan
    kewajiban/batas
    wilayah.

2. Integrasi
    pembangunan
    daerah dengan
    hutan.

3. Kebijakan
    pembangunan
    daerah yang
    terintegrasi.

C. Kontribusi
    Hutan Kepada
    Desa.

a. Mediasi antara
    masyarakat, Pemda,
    dan Perum Perhutani.
b. Komunikasi intensif.

BAB III Rumusan Hasil Semiloka
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II. Masyarakat

Focal  Issues StrategiBentuk Aksi

Melakukan 
negosiasi (tawar-
menawar) dengan
berbagai pihak
(Perum Perhutani, 
Pemda, dan Muspika).

Masyarakat minta
informasi (proaktif)
kepada Perum 
Perhutani, Pemda,
dan Muspika.

Menumbuhkan
kesadaran 
masyarakat akan
fungsi hutan.

Penyadaran hak
dan kewajiban yang
jelas dalam PSDH.

Dibahas dalam 
forum komunikasi 
antar desa.

Dibahas dalam 
forum komunikasi 
antar desa.

1. Masyarakat 
    dilibatkan dalam
    perencanaan 
    awal.

1. Masyarakat
    memiliki akses
    terhadap SDH 
   (termasuk kayu).

2. Akses informasi
    bagi masyarakat
    secara terbuka 
    (Perum Perhutani
    dan Pemda).

2. Pengurusan 
    terhadap hasil
    SDH mudah dan 
    tanpa biaya.

3. Masyarakat punya
    tanggung jawab
    terhadap 
    keberlanjutan SDH.

(1). Melalui lembaga-
      lembaga yang ada 
      di masyarakat.

(2). Forum komunikasi
      antar desa.

(3). Pertemuan rutin.

(4). Proses 
      pembelajaran
      bersama.

(5). Pendampingan 
      oleh Perguruan
      Tinggi dan LSM.

b. Melibatkan hak
    dan kewajiban yang
    jelas dalam PSDH.

a. Dilakukan PRA
    (tata waktu).
b. Negosiasi.
c. Pengurangan
    luasan tanam.

a. Sosialisasi
    (melakukan
    perubahan) 
    terhadap aturan 
    yang mengurangi/
    menghilangkan
    akses dan kontrol
    masyarakat 
    terhadap hutan.

C. Perlindungan 
Hukum bagi 
Masyarakat

D. Hak Pengelolaan 
Hutan

A. Masyarakat 
Sebagai Subjek 

B. Akses dan 
Kontrol

PROSIDING SEMILOKA PHPT
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FOCAL ISSUES INDIKATOR

a. Kesepakatan yang tertuang dalam 
    kontrak tentang PHBM secara jelas.
b. Sanksi yang pasti, tegas, adil 
    dan transparan.
c. Perangkat aturan PERDA.
d. Kesadaran hukum.
e. Pelembagaan koperasi/KTH.
f.  Penegakan hukum.
g. Pembinaan, pasca diberlakukannya 
    sanksi sesuai prosedur.

a. Peran dan tanggung jawab dalam MoU 
    PHBM.
b. Prinsip kesetaraan.
c. Saling keterkaitan.
d. Peran aktif semua pihak.
e. Komunikasi.
f.  Kelembagaan yang mewadahi.

a. Tidak ada kecurigaan.
b. Melibatkan institusi desa.
c. Komunikasi data secara berkelanjutan.
d. Sadar kapasitas atau posisi.
e. Proporsional.
f.  Temu wicara/sosialisasi.
g. Lembaga yang mewadahi.
h. Bagi hasil yang seimbang.
i.  Hubungan yang setara.
j.  Pola transaksi.
k. Berbagi tanggung jawab sebagai 
    implementasi rasa memiliki hutan.

III. Kelembagaan

A. Focal Issues dan Indikator

1. Kepastian Hukum

2. Koordinasi Semua
    Pihak

3. Hubungan Harmonis
    Semua Pihak

BAB III Rumusan Hasil Semiloka
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FOCAL ISSUES INDIKATOR

a. Keterbukaan.
b. Pelaksanaan PHBM secara transparan.
c. Hubungan riil.
d. Berbagi keuntungan (profit sharing) 
    dinikmati semua pihak.
e. Kontrak jelas.
f.  Pengawasan pengelolaan 
    (monitoring dan evaluasi).
g. Sosialisasi.
h. Akses informasi.
i.  Pelibatan semua pihak.
j.  Prinsip kesetaraan.

a. Adanya kajian potensi SDM.
b. Pembinaan berkelanjutan.
c. Pemahaman/penyuluhan arti penting
    ekosistem.
d. Dakwah.
e. Diklat/penyuluhan.
f.  Komunikasi dua arah.
g. Pemahaman religositas secara kaffah.
h. Pembelajaran pentingnya kelembagaan.
i.  Konsultasi.

4. Transparansi 
    Semua Pihak

5. Pendidikan/Spiritual

B. Strategi
1. Mengadakan pertemuan semua pihak secara periodik.
2. Perencanaan :

a. Pembentukan organisasi yang mewadahi 
semua pihak dan prosesnya.

b. Identifikasi pekerjaan (agenda kerja).
c. Pembagian tugas sesuai potensinya.
d. Mengusahakan adanya dukungan bagi 

agenda-agenda yang direncanakan.

PROSIDING SEMILOKA PHPT
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C. Agenda Aksi

4. PKK/Kelompok Wanita
a. Pelatihan-pelatihan kepada 
    kaum wanita.
b. Pengembangan industri kecil.

5. Perhutani
a. Mengembangkan 
    kelembagaan masyarakat.
b. Meningkatkan peran 
    pengamanan oleh 
    warga desa sekitar.

6. LSM / Ornop
a. Memfasilitasi agenda-agenda
    masyarakat.
b. Pendampingan kelompok 
    masyarakat agar sadar 
    hak dan kewajiban 
    mengelola hutan.
c. Pemberdayaan masyarakat.

1. Perangkat Desa/Tokoh
a. Memberikan 
    penyuluhan-penyuluhan
    kepada masyarakat.
b. Menggali potensi 
    dan dukungan dari
    masyarakat/lingkungan.
c. Sebagai jembatan 
    informasi ke bawah
    dan ke atas.

3. Pesanggem/
    Petani Hutan

a. Mengorganisasi
    pesanggem.
b. Memperjuangkan 
    hak-hak pesanggem 
    dari perencanaan 
    sampai pembagian 
    hasil.
c. Penyuluhan tentang
    kewajiban dan hak
    pesanggem.

2. Pemuda
a. Sosialisasi kepada
    masyarakat tentang 
    PHBM.
b. Mengorganisasi pemuda.
c. Pelatihan kepada
    masyarakat.
d. Membangun kontrak
    bagi adanya dukungan.

BAB III Rumusan Hasil Semiloka
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IV. Perum Perhutani

1. Focal Issues
a. Keterbukaan Informasi.
b. Tarif Upah.
c. Penegakan Hukum.
d. PHBM dan Pemda.
e. Iuran Hasil Hutan.
f. Sarana Fisik.
g. Ruang Garap.
h. Komunikasi.
i. Kegiatan Berbagi.
j. Kewenangan KPH
k. Perencanaan Partisipatif.
l. Perubahan Kultur Perusahaan
m. PHBM dan Keamanan Hutan.

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Strategi

Peningkatan SDM
(Pemuda dan Aparat
Pelaksana/Petugas).

Perencanaan  yang 
lebih baik.

Pertemuan berkala 
para pihak.

Capacity building
aparat Perum.

Perlibatan berbagai
unsur yang terlibat,
secara lebih intensif.

Desentralisasi
kewenangan sebagai
keperluan utama KPH.

Agenda Aksi

Pelatihan dan tindak lanjut.

a. PRA tanpa mengedepankan opsi.
b. Penyesuaian rencana perusahaan.

Working Group.

Pemahaman dan pelatihan PHBM
sampai dengan di tingkat mandor.

Working Group.

Workshop KPH mandiri.

2. Strategi dan Agenda Aksi

PROSIDING SEMILOKA PHPT
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RENCANA TINDAK LANJUT

Kegiatan

Rangkuman

Penyebaran/
Feedback

Pertemuan WG I

Draft selesai

Dengar Pendapat

Kontak kepada Pemda
Blora dan DPRD Blora.

Rumusan pilihan 
strategis.

Prioritas kegiatan dan 
dukungan dari masing-
masing pihak yang 
berkepentingan.

3 Juli

17 Juli

27 Juli

1 s.d. 11
Agustus

KeteranganWaktu

Tentatif

Rumah Ibu Kartini
Menden

Tentatif

Tentatif

Tentatif

Tempat

BAB III Rumusan Hasil Semiloka

Anggota Tim Perumus :

1. Bapak Sutikno (LRH Temulus)

2. Ir. Handoko (KPH Randublatung)

3. Sugeng Sulistyo (Kecamatan Kradenan)

4. Ibu Kartini (PKK Menden)

5. Edy (Pengusaha Randublatung)
u6. Rama Ardana (Lembaga AR PA)

7. Mahmudi (Pemuda-Menden)

Keterangan :

Tim perumus ini akan bertindak selaku forum yang membidani 

terbentuknya Working Group di tingkat Kecamatan Randublatung, 

maupun di tingkat Kabupaten Blora setelah memperoleh dukungan 

dari KPH Randublatung, Pemda Blora, dan DPRD.
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KONTRIBUSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN 

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU 

DITERAPKANNYA OTONOMI DAERAH
1Oleh : Ir. Kesi Widjajanti, MM 

Pendahuluan

Hutan merupakan aset pembangunan nasional yang mempunyai 

makna bahwa kehutanan merupakan sektor yang dipercaya untuk 

berperan dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu masyarakat adil 

dan makmur melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan. 

Penggunaan lahan di kabupaten Blora sebesar kurang lebih 48 % 

merupakan kawasan hutan. Hingga saat ini pengelolaan kawasan hutan 

ditangani oleh Perum Perhutani.

Hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani secara ekonomi, 

memang sejak awal diarahkan untuk mendukung perekonomian negara 

atau pemerintah pusat, dan sebagian yang kembali ke pemerintah daerah 

dengan perhitungan yang kurang transparan, karena memang masih 

banyaknya propinsi atau kabupaten di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ini memerlukan subsidi silang di samping untuk membayar 

hutang negara oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Blora akan mengadakan koordinasi 

dengan Perhutani dan mitranya dalam membangun ekonomi wilayah. 

Mengingat pertumbuhan ekonomi di luar sektor kehutanan dapat 

dikatakan masih rendah, dan mengingat 48 % dari luas wilayah 

Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan, maka jelaslah jika 

keberadaan hutan di Kabupaten Blora sangat mutlak dibutuhkan terutama 

saat ini, disamping dari segi ekonomi maupun manfaat lainnya.

Dalam tahun anggaran 1999/2000, pembiayaan pelaksanaan 

pembangunan telah bergeser dengan ditingkatkannya peran Pemerintah 

Kabupaten Blora untuk mengelola dan mempergunakan anggaran 

daerahnya sendiri. 

1 
ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora
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Dengan lahirnya UU No. 22 Th. 1999 dan UU No. 25 Th. 1999 membawa 

pengaruh pada kemandirian daerah untuk mencari peluang memperoleh 

pendapatan daerah dan mengelola pendapatan daerah. Ketergantungan 

bantuan dari pemerintah pusat ini masih cukup dirasakan. Hal ini nampak 

pada kecilnya PADS dan besarnya bantuan yang diarahkan maupun 

dana-dana APBN (sektoral) yang ada di daerah. Perkembangan APBD 

Kabupaten Blora juga masih didominasi dari besarnya bantuan dari pusat 

(Inpres/DPKK) sebagaimana tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Perkembangan APBD II Kabupaten Blora

Dari tabel tersebut masih nampak bahwa pelaksana pembangunan 

yang  dibiayai PADS hanya sebesar kurang lebih 11,76 % dari APBD II. 

Hal ini berarti bahwa kemampuan pembiayaan Kabupaten Blora, apabila 

UU No. 25 Th. 1999 belum bisa diterapkan, maka otonomi daerah yang 

diharapkan masih jauh dapat diwujudkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan harapan 

untuk meningkatkan PADS melalui perimbangan keuangan dari sumber 

daya alam yang dimiliki di Kabupaten Blora. Undang-Undang ini salah 

satunya mempunyai tujuan memberdayakan dan meningkatan 

perekonomian daerah. Apabila Peraturan Pemerintah yang dipergunakan 

untuk acuan pelaksanaan sudah ada, maka potensi alam yang ada di  

Kabupaten Blora yaitu minyak gas alam dan hutan diharapkan mampu 

meningkatkan PADS.
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Tahun 
Anggaran

1995 /1996

1996 /1997

1997 /1998

1998 /1999

1999 /2000

2000*

2001**

16,68 %

17,78 %

14,48 %

10,65 %

7,59 %

7,48 %

7,52 %

4.438.866.248

5.292.546.041

5.933.211.427

7.610.576.843

7.519.201.967

6.689.751.000

8.919.667.000

APBD II
(Rp)

PADS
(Rp)

Kontribusi
PADS

Thd. APBD II

26.296.957.304

26.762.305.620

40.972.696.793

71.442.874.209

99.012.176.372

89.374.597.000

118.525.513.000



Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan 

bahwa pembagian penerimaan dari daerah pada sektor kehutanan 

sebesar  80%, yang terdiri atas : 

a. Propinsi : 16 %

b. Kabupaten/Kota Penghasil : 32 %

c. Kabupaten/ Kota Lainnya : 32 %

Hingga saat ini, kontribusi yang diperoleh Kabupaten Blora dari 

hasil hutan hanya berupa Iuran  Hasil Hutan (IHH) dengan perkembangan 

perolehan sebagai berikut :

Tabel 2. Kontribusi IHH di Kabupaten Blora

Dari tabel tersebut  nampak bahwa kontribusi yang diterima saat ini 

masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan tingkat kerusakan 

prasarana umum yang ada. IHH tersebut hanya kurang dari 10 % dari total 

hasil produksi hutan yang ada.

Dengan demikian perimbangan keuangan dari hasil hutan hingga 

saat ini masih jauh dari yang diharapkan UU No. 25 Th. 1999. Sebagai 

gambaran, untuk penanganan ruas jalan Blora - Randublatung yang 

sebagian besar terletak di kawasan hutan dalam tahun anggaran 2000 ini 

menghabiskan biaya Rp 1.311.475.000,- belum lagi program 

pembangunan di desa-desa sekitar kawasan hutan.
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Tahun 

1995 /1996

1996 /1997

1997 /1998

1998 /1999

1999 /2000

2000 (target)

Kontribusi (Rp)

402.241.206

502.727.751

338.429.867

363.655.572

387.623.639

300.000.000

PROSIDING SEMILOKA PHPT



BAB IV Makalah-Makalah

Peran Pemerintah Kabupaten Blora Dalam Pengelolaan Hutan

Peran Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengelolaan hutan 

masih terbatas pada  penanganan : 

1 Prasarana perhubungan.

1 Bencana tanah longsor yang langsung berdampak pada 

masyarakat.

1 Pemanfaaatan  hasil hutan untuk industri kecil.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengelola hutan 

masih terbatas di luar kawasan hutan negara yang dilaksanakan oleh 

Dinas PKT (Perhutanan dan Konservasi Tanah) melalui  kegiatan 

peninjauan pada lahan kritis, hutan rakyat, dan penanganan pada daerah 

aliran sungai (DAS). 

Dengan adanya kewenangan pengelolan hutan oleh Perum 

Perhutani maka dampak yang diperoleh dari hasil hutan tidak secara 

langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Blora berupaya semaksimal mungkin 

meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan 

untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin kayu masyarakat 

sekitar hutan diantaranya :

a. Pelatihan-pelatihan usaha gembol, ukir, dan bubut.

b. Membuat sentra-sentra produksi.

c. Ikut melaksanakan pemasaran hasil-hasil kerajinan.

d. Pemanfaatan tanaman sela (tumpangsari).

e. Melakukan penyuluhan tentang peningkatan kesadaran 

    masyarakat akan pentingnya kawasan hutan.

f. Sosialisasi hutan rakyat.

Selain hal tersebut Pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan 

kegiatan penghijauan yang terletak di luar kawasan hutan negara dengan 

jenis kegiatan :
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Tabel 3. Kegiatan Penghijauan di Kabupaten Blora

Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah hingga saat ini masih mencari bentuk 

yang tepat bagi masing-masing kabupaten. Lahirnya  UU No. 22 Th. 1999 

dan UU No. 25 Th. 1999 memberi solusi untuk meningkatkan kemampuan 

pemerintah kabupaten melalui pengembalian hasil (pendapatan negara) 

dari daerah dengan perimbangan tertentu yang meliputi penerimaan 

pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan 

pembangunan serta penerimaan sumber daya alam.

Kontribusi hasil hutan yang diperoleh Kabupaten Blora belum 

seimbang dengan tingkat kerusakan yang ada. Pembagian hasil hutan 

sesuai UU No. 25 Th. 1999 belum dapat dilaksanakan mengingat 

berbagai kewenangan peraturan yang ada. Saat ini hutan negara 

menempati 48 % dari luas Kabupaten Blora masih dikelola oleh Perum 

Perhutani sehingga diperlukan peraturan perundangan untuk 

pelaksanaannya.

Pengelolaan hutan bersama-sama  masyarakat mulai dari 

penanaman sampai penjualan hasil hutan, merupakan sistem yang baik 

untuk dikembangkan sehingga terjadi penjagaan kelestarian hutan oleh 

pemerintah kabupaten, masyarakat dan Perhutani. Kontribusi hasil yang 

diperoleh Kabupaten Blora belum seimbang dengan tingkat kerusakan 

prasarana fisik yang diakibatkan oleh hasil hutan itu sendiri.

Jenis KegiatanNo. 94/95

1. UPSA (ha) 30 20 20 20 20

100 105 100   75   80

100 200 150 213 170

0,75 2 1

4 1 3

4 3

5 2 5 5 4

Rehabilitasi Teras (ha)

Hutan Rakyat /
KebunRakyat

2.

3.

95/96 96/97 97/98 98/99

Dam Penanaman (unit)

Dam Pengendalian (ha)

Gully plug (ha)

Kebun Bibit Desa (ha)

4.

5.

6.

7.
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Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Sarana 

Pengembangan Perekonomian Daerah Untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat  
2 Warsid, S.Pd 

Pendahuluan

Hutan merupakan kekayaan alam anugerah Tuhan yang harus 

dilestarikan. Hutan memiliki multi fungsi yang sangat bermanfaat bagi 

kehidupan manusia di dunia, karena hutan berisi lebih dari sekedar kayu 

bundar, sebagai bahan baku industri, bahan bangunan  maupun 

perabotan rumah tangga. Hutan mempunyai berbagai fungsi, yaitu fungsi 

ekonomis, ekosistem, sosial budaya dan sebagainya.

Dari fungsi ekonomis, hutan merupakan sumber  devisa bagi 

negara dan sumber lapangan kerja. Karena banyaknya fungsi hutan 

tersebut, maka sangat banyak kelompok atau pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan masalah hutan dan sumber daya alam yang 

terkandung di dalamnya.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan Permasalahannya

Sumber daya hutan mempunyai karakteristik yang sangat spesifik. 

Dengan spesifiknya karakter hutan ini, maka apabila satu fungsi 

digunakan akan dapat menurunkan fungsi yang lainnya.

Dari spesifiknya karakter sumber daya hutan ini maka dalam 

pengelolaan kehutanan hendaknya diarahkan untuk memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap 

menjaga kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup serta 

memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Atas dasar hal-hal yang kami kemukakan diatas, maka 

pengelolaan hutan bersama masyarakat hendaknya diupayakan sebagai 

sarana pengembangan perekonomian daerah untuk meningkatkan

2 
Ketua DPRD TK II Kabupaten Blora 
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kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat tepat apabila dilaksanakan 

sekaligus untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah berdasar 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah.

Hal-hal yang sangat penting untuk mendukung terlaksananya 

pengelolaan hutan bersama masyarakat ini adalah harus adanya program 

yang terarah sehingga masyarakat menyadari bahwa hutan adalah milik 

masyarakat, dari masyarakat ,dan untuk masyarakat. Dengan demikian 

dalam penyusunan program pengelolaan hutan bersama masyarakat 

harus mempunyai sasaran yang tepat, yaitu :

1. Adanya peningkatan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja, 

dan kesempatan berusaha, serta peningkatan perekonomian yang 

berwawasan kehutanan.

2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang memadai.

3. Penciptaan kesadaran dan perilaku positif masyarakat dalam 

kelestarian sumber daya hutan.

Adapun beberapa hal yang dapat menjadi permasalahan dalam 

pengelolaan hutan bersama masyarakat yaitu :

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat (khususnya di sekitar hutan) 

dan produktivitasnya yang rendah, serta budaya masyarakat yang 

masih tradisional akan sangat mempengaruhi daya serap terhadap 

rencana kegiatan pengelolaan hutan.

2. Inisiatif untuk menentukan program/perencanaan belum bottom up  

dari masyarakat sehingga  partisipasi masyarakat belum seperti 

yang diharapkan.

3. Keadaan pasif masyarakat yang hanya menerima, menyebabkan 

ketergantungan  masyarakat, sehingga kreativitas dan motivasi 

relatif kurang.

4. Masyarakat masih punya anggapan bahwa program pengelolaan 

hutan adalah mutlak kewajiban pemerintah, tanpa membutuhkan 

partisipasi secara aktif sehingga timbul tuntutan-tuntutan sepihak.

Apabila program pengelolaan hutan bersama ini akan 

dilaksanakan, kami sangat mengharapkan agar :
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masyarakat dan pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi 

terhadap masalah kehutanan  dan langkah-langkah yang perlu 

ditempuh, yaitu :

a. Menyelaraskan perencanaan kegiatan, sehingga terdapat 

kesesuaian  yang tepat akan kebutuhan masyarakat dan 

pemerintah.

b. Pada level desa sampai kabupaten (bahkan bila perlu sampai tingkat 

pusat) perlu dibentuk forum komunikasi/konsultasi antara 

masyarakat dan lembaga pengelola hutan untuk membantu 

kelancaran perencanaan dan pelaksanaan.

c. Perlu adanya sosialisasi yang jelas dan mengarah sehingga 

program tersebut dapat dimengerti dengan jelas.

d. Perlu pengawasan terhadap pelaksanaan secara tepat dan 

evaluasi secara berkala dan adanya tindakan represif dengan 

melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kesimpulan dan Saran

1. Faktor kunci agar pengelolaan hutan bersama ini dapat 

dijalankan dengan baik, hendaknya diawali pendekatan sosial 

kepada masyarakat dalam rangka memahami kondisi sosial 

ekonomi masyarakat.

2. Inovasi teknologi serta keterampilan manajemen akan menjadi 

pekerjaan yang mudah diterima apabila tahap pembuatan 

perencanaan sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Sasaran pengelolaan hutan adalah bertujuan peningkatan 

sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Faktor penyuluhan tetap merupakan hal yang sangat prinsip 

mengingat kemampuan dan sumber daya  masyarakat yang 

masih rendah.

Motto

"Bila pohon terakhir telah habis ditebang dan tetesan air telah habis 

diminum, ternyata uang tidak dapat dimakan"

Marilah lestarikan hutan kita !!! 
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PROSPEK PELUANG OTONOMI DAERAH 
3Oleh: Totok Dwi Diantoro   

Pendahuluan.

UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah agaknya 

memberikan peluang yang cukup signifikan dalam kewenangan Pemda 

untuk melakukan  pengembangan potensi-potensi  spesifik lokal. Kalau 

UU No. 5 Th. 1974 menganut sistem otonomi yang nyata, dinamis dan 

bertanggungjawab, maka UU No. 22 Th. 1999 menganut sistem otonomi 

luas dan nyata. Dengan sistem ini pemerintah daerah berwenang 

melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, 

kecuali lima hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan (pasal 7 UU No. 

22) (1) Politik Luar Negeri, (2) Pertahanan dan Keamanan Negara, (3) 

Moneter, (4) Sistem Peradilan dan (5) Agama. Akan tetapi Pemda juga 

harus memahami potensi yang secara riil yang mereka miliki. Hal tersebut 

harus dipahami agar otonomi yang luas tidak diperlakukan dengan 

"begitu" saja, misalnya seperti dengan pembentukan dinas dan fungsi 

pelayanan yang belum secara nyata didukung oleh kondisi sosial, 

ekonomi, dan keuangan di daerah masing-masing. UU No. 5 Th. 1974 

sekalipun menganut sistem otonomi nyata, dinamis, dan bertanggung 

jawab, dalam kenyataannya warna sentralistik masih sangat menonjol 
4yang diperhalus dengan mekanisme dekonsentrasi dan medebewind  di 

daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/ kota.

Diketahui bahwa pelimpahan wewenang sebagaimana telah 

didelegasikan oleh peraturan mengenai otonomi daerah (baca: daerah 

kabupaten/kota), menggunakan metode yang bersifat Residual Theory ; 

yaitu kewenangan yang tidak disebutkan secara rigid oleh peraturan yang 

mengatur hal tersebut menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, 

yang kemudian selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah sifatnya, yaitu Peraturan 

Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 25 Th. 

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 

Sebagai Daerah Otonom. Dalam PP tersebut diatur dan dijabarkan 

 3 uStaff AR PA
4 Tugas Pembantuan 
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bidang-bidang kewenangan yang menjadi kompetensi pusat dan propinsi. 

Logikanya, kewenangan yang tidak disebutkan secara tegas, 

diasumsikan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 

Permasalahannya kemudian, sejauh mana kesiapan daerah 

kabupaten/kota dalam menerima kewenangan tersebut dengan segala 

konsekuensinya.

Terlepas dari itu semua, setidaknya peluang dan kesempatan bagi 

daerah kabupaten/kota sudah ada di depan mata. Untuk itu kemudian 

tinggal bagaimana daerah kabupaten/kota mengambil inisiatif untuk 

memulainya.

Mekanisme Peluang

Semangat otonomi daerah setidaknya menjadi modal dasar bagi 

daerah kabupaten/kota untuk mulai melangkah. Oleh karena itu dalam UU 

No. 22 Th. 1999 ada beberapa mekanisme yang merupakan peluang 

yang dapat dijadikan dasar pijakan yuridis untuk melangkah. Dengan 

mekanisme Peraturan Daerah (Perda) pemerintahan daerah 

kabupaten/kota dapat memulai proses inisiasi kewenangan yang ada 

padanya. Pasal 69 ayat (1) UU No. 22 Th. 1999 menyebutkan "Kepala 

Daerah menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD dalam 

menyelenggarakan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan yang lebih tinggi". Selanjutnya adalah bagaimana daerah 

kabupaten/kota membahasakan kewenangan "yang telah didelegasikan" 

( PP 25 Th. 2000, misalnya) tersebut ke dalam institusionalisasi 

pelaksanaan berupa Perda. Misal dalam bidang kehutanan, 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang sifatnya   

spesifik lokal dapat segera diatur melalui Perda. 

Terlebih  kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan oleh 

Pemerintah Daerah ternyata juga diintroduksi  oleh UU No. 41 Th. 1999 

tentang Kehutanan (UUK). Dalam hal ini, pasal 63 UUK menyatakan 

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan 

pemantauan,  meminta   keterangan  dan  melakukan  pemeriksaan  atas  
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5pelaksanaan pengurusan hutan . 

ayat (1) UUK disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
6wajib melakukan pengawasan kehutanan . Hal ini merupakan peluang 

bagi daerah -dengan semangat otonomi- untuk berperan aktif 

menyelamatkan potensi sumber daya hutan setempat (terlepas bahwa 

hal tersebut kemudian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
7Pemerintah) . Setidaknya hal tersebut sudah sepatutnya dijadikan 

agenda untuk sesegera mungkin diinisiasikan oleh Pemerintah Daerah, 

karena menyangkut kebijakan yang sangat erat kaitannya dengan 

semangat otonomi (baca: kompetensi daerah) sebagai subyek pelaku 

yang tidak bisa ditinggalkan fungsi dan perannya begitu saja. Misalnya 

saja Pemerintah Daerah dapat menginisiasikan kemungkinan 

dibentuknya Dewan Pengawas Kehutanan Daerah- atau apapun 

namanya -yang merepresentasikan aspirasi kepedulian tentang 

pengelolaan kehutanan lokal dengan baju hukum berupa Surat 

Keputusan Kepala Daerah setempat.        

Tetapi di balik semua itu, ternyata masih saja ada hambatan yang 

sifatnya teknis yuridis yang cukup substansial yang mungkin akan 

berbenturan dengan semua hal tersebut di atas. Sampai saat ini masih 

banyak dijumpai peraturan perundang-undangan yang dibuat sebelum 

diundangkannya peraturan tentang otonomi daerah, dan masih 

mempunyai kekuatan berlaku. Peraturan tersebut jelas jauh dari 

semangat otonomi daerah. Sebagai contoh, status  badan-badan otorita 

yang ada dan berkedudukan di daerah (tentu saja teknis operasionalnya 

adalah sentralistis) masih eksis dengan alas hak kuat yang mendasari 

keberadaannya.

5  Vide Pasal 63 UUK :  "Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan            
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah 
  Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan 
  melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan"   
6  Vide Pasal 60  ayat (1) UUK : "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
  melakukan pengawasan kehutanan"   
7  Vide Pasal 65 UUK

Bahkan hal tersebut melalui pasal 60 
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Contoh kasus, dasar eksistensi Perum Perhutani yang menguasai 

hutan-hutan negara (baca : definisi UU 41/99) di seluruh Pulau Jawa 

mempunyai dasar legalitas untuk melakukan teknis perencanaan, 

pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan secara sendiri dan mandiri. 

Hal tersebut merupakan agenda yang memang harus segera dipikirkan 

bersama antara Pemerintahan Daerah dengan pihak Perum Perhutani 

(dengan segala itikad baiknya) untuk mencari solusi yang sifatnya 

menguntungkan kedua belah pihak.

Idealnya, dengan diberlakukannya semangat otonomi daerah, 

maka segala hal yang bertentangan dengan semangat itu harus rela 

menyesuaikan diri. Dari perspektif yuridis, suatu peraturan yang memang 

sudah tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan semangat 

peraturan perundang-undangan yang baru harus segera ditinjau kembali 

dan direvisi. PP No. 53 Th. 1999 yang mengatur tentang Perum Perhutani, 

dasar pijakannya adalah UU No. 9 Th. 1969 tentang BUMN dan UU No. 5 

Th. 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (-sudah diganti dengan UU 

No. 41/99-) adalah produk peraturan yang sudah saatnya harus ditinjau 

kembali. 

Selama ini Perum Perhutani sebagai badan otorita memang 

mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Badan-badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang berusaha semaksimal mungkin dan 

berorientasi pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk 

perusahaan. Persoalannya, wilayah usaha BUMN tersebut berada di 

wilayah daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Oleh karena itu 

menjadi hal yang sangat penting jika kemudian peran dan posisi 

pemerintahan daerah kabupaten/ kota diperhitungkan. Sudah saatnya 

BUMN-BUMN yang ada di daerah harus menerapkan mekanisme 

kerjasama bagi hasil dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk 

menyiasati hambatan teknis yuridis tersebut.

Alternatif kemungkinan yang harus ditempuh BUMN tersebut 

adalah dengan merombak sistem pengelolaan dengan pola pendekatan 

yang terlalu sentralistik, dan kemudian menggantikannya dengan model 

yang dapat mengakomodasikan mekanisme pengambilan kebijakan atas 

hal-hal yang sifatnya menyangkut spesifik lokal.  



Atau dengan alternatif lain, yaitu unit-unit BUMN yang ada di 

daerah harus rela "menundukkan diri" pada mekanisme struktural 

pemerintahan daerah dalam posisi sebagai "dinas-dinas" BUMN pusat 

yang bertanggung jawab secara teknis operasional kepada pemerintahan 

daerah. 

Atau sepenuhnya BUMN yang ada di daerah tersebut dilikuidasi 

menjadi BUMD yang selanjutnya mekanisme pertanggungjawabannya, 

baik administratif finansial maupun teknis operasional, hanya kepada 

Pemerintahan Daerah. Alternatif ini akan mempertegas  profit sharing - 

nya antara Pusat dan Daerah. 

Walau bagaimanapun, dalam konteks otonomi daerah, memang 

sudah seharusnya posisi tawar Pemerintahan Daerah cukup kuat untuk 

memberikan kontrol dan tekanan menyangkut segala kebijakan yang 

melibatkan institusi-institusi tingkat daerah. Posisi DPRD sebagai 

parlemen daerah yang merepresentasikan aspirasi lokal setempat harus 

mengakomodir dan menyuarakan kepentingan tingkat lokal. Dalam 

pelaksanaan otonomi seluas-luasnya diharapkan daerah dapat 

mengurus daerahnya sendiri, karena daerah mempunyai kewenangan 

untuk menggali potensi daerah yang dapat menghasilkan, baik yang 

berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

Penutup

Yang tidak kalah penting, sebagai kata akhir, adalah proses 

penguatan institusi-instistusi lokal, baik yang bersifat formal maupun 

informal yang diharapkan dapat mendukung percepatan bergulirnya 

otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi -- devolutif. Agenda 

tersebut selanjutnya menjadi tanggungjawab kita bersama, selain 

memang harus ada political will dari pusat yang notabene adalah "sumber 

dari segala sumber kebijakan".
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SISTEM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN 

BERSAMA MASYARAKAT DI PERUM PERHUTANI

Peluang dan Tantangan Implementasi di Jawa
8Oleh : Susetyaningsih

Pengantar 

Pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa sudah sejak lama 

dipercayakan Pemerintah kepada BUMN Perum Perhutani (bukti legal 

aspek PP No.53/99). Sejak era reformasi, paradigma pengelolaan sumber 

daya hutan oleh Perum Perhutani mengalami perubahan cukup berarti, 

tercermin dalam visi dan misi yang maknanya cukup dalam. pergeseran 

dari Timber Management ke arah Forest Resource Management 

sekaligus Community Based tertuang dalam empat misinya yang 

terintegrasi.

Sebagai bentuk perubahan paradigma dimaksud, Sistem 

Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama masyarakat yang ditelorkan 

oleh Perum Perhutani beberapa waktu lalu merupakan good will sekaligus 

penjabaran dari misi yang perlu disikapi secara positif oleh berbagai 

stakeholder (masyarakat, Pemda, LSM, Ornop, Lembaga lainnya).

Penulis sendiri berpandangan bahwa PHBM adalah suatu sistem, 

sehingga konsekuensinya akan menyentuh pada tataran perubahan 

sistem organisasi, mekanisme dan prosedur, serta kultur organisasi 

secara intern.

Mengenal PHBM

Menyikapi PHBM sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya 

hutan, akan sampai pada suatu pemahaman bahwa PHBM bukan 

sekedar sebuah transformasi program-program yang sosial dan selama 

ini telah digulirkan oleh Perum Perhutani. PHBM adalah suatu sistem 

pengelolaan SDH yang dilakukan oleh Perum Perhutani bersama 

masyarakat atau kelompok masyarakat dan organisasi lainnya yang 

mempunyai  kepentingan  terhadap  SDH  dengan  dijiwai  prinsip   saling

8 Staf Renbang SDH Perum Perhutani
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berbagi sedemikian rupa sehingga kepentingan masing-masing pihak 

dapat dilaksanakan secara optimal dan proporsonal. Prinsip-prinsip dasar 

yang menjiwai sistem PHBM adalah:

1 Adanya perencanaan yang partisipatif.

1 Ada pembelajaran bersama. 

1 Perum Perhutani sebagai fasilitator.

1 Pemberdayaan ekonomi kehutanan.

1 Ada kerjasama secara kelembagaan.

1 Keadilan yang proporsonal melalui pembagian peran, input-

proses-output produksi serta ruang-waktu-kegiatan.

1 Adanya kejelasan hak dan kewajiban.

1 Ada keterbukaan.

1 Prosedur dan mekanisme yang sederhana.

Prinsip dasar ini sebenarnya merupakan salah satu alat yang dapat 

dijadikan tolok ukur atau ciri sederhana apakah suatu aktivitas 

pengelolaan sumber daya hutan yang ada di suatu wilayah KPH terjiwai 

atau dijiwai oleh paradigma dimaksud. Karena PHBM adalah sistem 

pengelolaan SDH, maka aktvitasnya kegiatannya tidak saja terbatas pada 

bidang tanaman atau pengamanan, akan tetapi sebagai suatu 

pengelolaan yang terintegrasi sampai ada aspek pemasaran dan industri 

produk.

Esensi lain yang terkandung dalam prinsip dasar PHBM adalah 

bahwa Perum Perhutani melalui paradigma baru pengelolaan SDH 

bermaksud memposisikan masyarakat desa hutan sebagai salah satu 

potensi yang dapat mendukung keberhasilan sistem pengelolaan SDH di 

Jawa melalui partisipasi. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ingin 

di bangun dalam sistem PHBM sangat dinamis, tidak sekedar pada 

bentuk partisipasi tingkat primitif semacam pelibatan terbatas (co-option) 

akan tetapi bergerak dari bentuk-bentuk : Pelibatan kerja (co-operation) - 

konsultasi-kerjasama (collaboration) -pembelajaran bersama 

(colearning) - kegiatan kolektif mandiri (collective action).

Mengingat PHBM bukan sekedar suatu transformasi dari program-

program sosial -kemasyarakatan  seperti  yang  telah  ada, serta dilandasi
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dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tersebut di atas, maka 

diharapkan warna pengelolaan SDH di Jawa di masa depan akan 

diwarnai dengan ketidakseragaman tetapi justru keberagaman dan 

pengkayaan pola-pola yang site pasifik sesuai karakteristik wilayah.

Peluang Implementasi

Terlepas dari peluang kebijakan yang ada di pemerintah dan 

Dephutbun yang membuka akses bagi masyarakat, secara internal 

Perum Perhutani melalui serangkaian kebijakan pasca reformasi 

mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat mendukung dan memberi 

peluang terimplementasikannya aktivitas PHBM antara lain:

1 Kep.Dir.  No.849/Kpts/Dir/99 tentang Pengkajian Desa Partisipatif.

1 Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif oleh SPH, KPH dan dibantu 

Ornop.

1 Kep.Dir. No. 1837/Kpts/Dir/96 tentang Penerapan PMDH Dalam 

Pengelolaan Hutan.

1 Kebijakan Warung Kayu.

1 Peluang inovasi bagi KPH sebagai CBU (Central Bisnis Unit).

1 Sosialisasi PHBM di masing-masing Unit.

1 Kerjasama dengan para stakeholder dalam Forum Hutan Jawa.

1 Dukungan pengembangan kebun kayu rakyat (hutan rakyat) di luar 

kawasan.

1 Rancangan Kep.Dir tentang sistem PHBM (sedang dalam proses 

pembahasan).

1 Rancangan MoU dengan Ditjen. Perkebunan untuk optimalisasi 

lahan, dan lain-lain.

Kemungkinan Hambatan

Pemahaman tentang sistem PHBM yang dalam tataran perdebatan 

antar stakeholder cukup variatif merupakan suatu proses yang dapat 

dipandang menghambat percepatan implementasi. Selain itu, kebijakan 

tentang sistem PHBM yang sifatnya makro kemungkinan akan dianggap 

sebagai   aturan   yang  kurang  lazim,   meskipun  melalui  aturan  makro 

tersebut dapat breakdown  dalam  aturan  yang  sifatnya lokal (sesuai misi
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ketiga bahwa kesesuaian dengan karakteristik wilayah menjadi  hal yang 

utama di masa depan).

Kemudian adanya persepsi dari berbagai pihak bahwa masyarakat 

tidak mampu mengelola SDH. Barangkali pengikisan persepsi ini juga 

harus diimbangi dengan suatu pembuktian oleh masyarakat bahwa 

melalui lahan di luar kawasanpun masyarakat dapat mengelola atau 

membuat hutan sendiri ( dapat difasilitasi oleh Ornop, PKT, dsb.).

Tantangan

Berdasarkan paparan tentang peluang dan hambatan yang 

mungkin akan dihadapi, tidak kalah penting juga tantangan apa 

sebenarnya yang perlu kembali direnungkan dan bahkan direfleksikan 

pada masing-masing aktor atau stakeholder (masyarakat, Ornop, LSM, 

PT, Pemda, Perhutani, dll.).

Pertama, seberapa jauh masing-masing stakeholder mampu untuk 

duduk bersama, belajar bersama membahas kepentingan dan masalah 

yang ada. Hal ini penting mengingat aktivitas ini merupakan langkah awal 

komunikasi dan terkuaknya keragaman pendapat pandangan. Kedua, 

sampai seberapa jauh masing-masing stakeholder mampu berperan dan 

memerankan diri dalam kepentingan bersama ini. Ketiga, sampai 

seberapa jauh masing-masing stakeholder mampu mamahami eksistensi 

calon mitranya, mengingat konteks PHBM adalah proses perubahan, 

barangkali termasuk bagaimana membangun budaya berhutan (selain 

berkebun dan bersawah) bagi masyarakat. Keempat, mampukah masing-

masing aktor yang akan terlibat merefleksikan diri utamanya berkaitan 

dengan konteks perubahan.

Tantangan implementasi ini memang lebih bersifat non teknis, hal 

ini terbukti dari beberapa proses pembelajaran dan diskusi tentang 

perkembangan social forestry atau community forestry bahwa sebagian 

besar masalah-masalah yang berkaitan dengan kerusakan sumber daya 

hutan, (dan lainnya) bukan pada kesulitan-kesulitan penerapan teknologi 

akan tetapi lebih pada pilihan keputusan yang sangat tergantung pada 

balance polarity diri (logika-perasaan; kebiasaan-harapan; refleksi-

pengalaman; keamanan-resiko).
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EVALUASI MR MOZAIK TH. 1999 DAN RENCANA 

PELAKSANAAN STP. PHBM TH. 2000 

KPH RANDUBLATUNG
Oleh : KKPH Randublatung

I. Latar Belakang

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Beran, KPH 

Randublatung dengan luas 2.250,5 hektare dikelilingi oleh 4 desa. Hutan 

terdiri dari Bodeh, Pilang, Temulus dan desa Mendenrejo yang terletak 

dalam dua Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Kradenan, adapun 

wilayah BKPH Beran terdiri dari 3 RPH dan satu RP Kring yaitu:

1. RPH Bodeh luas : 1.017,9 hektare

2. RPH Kedungsambi luas :    580,5 hektare

3. RPH Menden luas :    652,1 hektare

4. RP Kring Menden   

Sebagian besar desa tersebut kondisi tanahnya kritis/tadah hujan, 

kecuali sebagian kecil wilayah Desa Mendenrejo sudah mempunyai 

saluran irigasi air tanah sehingga pengolahan tanah dapat berlangsung 

sepanjang tahun.

Potensi hutan BKPH Beran secara umum sampai awal tahun 1998 

cukup baik, dimana penyebaran klas umum I s/d VII terdapat di wilayah ini, 

namun sejak maraknya kasus penjarahan tahun 1998 yang terjadi 

bersama bergulirnya era reformasi kawasan hutan BKPH Beran tidak 

luput dari obyek penjarahan sehingga kerusakan hutan tidak dapat 

dihindari lagi, yang mengakibatkan terjadinya tanah kosong (TK) 1.515,8 

hektare dimana sebagian telah masuk rencana tanaman tahun 1999, 

2000, 2001 sedangkan sisanya dalam proses BAP. SPH. III Salatiga, 

masuk rencana tanaman tahun 2002.

Disamping itu pada tahun 1999 telah dicoba  pola Management 

Regine (MR) yang dikenal dengan sebutan blok Babatan dan jarak tanam 

4 x 1 meter dengan pola tanam mozaik. Perum Perhutani telah banyak 

melakukan berbagai Instrumen khusus itu seperti misalnya Perhutanan 

Sosial (PS), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan lain 

sebagainya. Namun demikian,  sehingga  kini berbagai instrumen khusus
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itu belum terasa signifikan dalam menjawab berbagai persoalan, 

khususnya yang berkaitan dengan masalah Sosial Desa Hutan.

Perubahan paradigma yang tidak lagi tertumpu pada sekedar 

model-model dan demplot-demplot. Perubahan itu harus tercermin dalam 

satu sistem pengelolaan hutan secara menyeluruh. Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM) adalah salah satu alternatif pilihan untuk 

menjawab berbagai persoalan pengelolaan hutan.

II. Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan MR Mozaik Pada bulan Mei 1998 (Awal Penjarahan 

Hutan) sampai dengan Oktober 1998 adalah, kegiatan investigasi dari 
uLSM AR PA Yogyakarta untuk mencari masukan sebagai langkah 

awal dari program MR.

Awal 1999 perwakilan KTH studi banding ke KPH Madiun. Bulan 

Oktober s/d Mei 1999 persiapan mediasi. Tanggal 31 Mei 1999 

dilaksanakan mediasi di rumah Saudara Kardjan, dimana lembaga ini 

untuk menjembatani antara KTH dan Perum Perhutani. Pada tanggal 

20 Agustus 1999 presentasi digedung Wanagraha Perum Perhutani 

dan dilanjutkan pada tanggal 26 Agustus 1999 di RD. KRPH 

Kedungsambi mengadakan kesepakatan dengan KPH, BKPH, 
uAR PA, tokoh masyarakat dan KTH mengenai rencana lokasi 

tanaman MR dan di peroleh kesepakatan luas tanaman MR = 67,9 

hektare,  yaitu :

Petak 96 a = 28,9 hektare.

Petak 97 a =   9,3 hektare.

Petak 97 c =   2,2 hektare.

Petak 98 a = 15,6 hektare.

Petak 98 b =   7,2 hektare.

Petak 98 c =   4,7 hektare.

Di lokasi tersebut sepakat menjadi tanaman MR Temulus/MR mozaik. 

Dalam MR mozaik anggota KTH di beri lahan garapan 50 % dari luas 

total andil. Sesuai kesepakatan bahwa, semua pekerjaan tanaman MR 

di ambil alih oleh LRHT, namun kondisi yang ada di beberapa lokasi 

yang   masih   belum   sempurna  pelaksanaannya  sehingga  petugas 
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BKPH Beran sendiri  yang memperbaiki tanaman tersebut. Khusus 

petak 96 a luas 28,9 hektare belum dilaksanakan pengelohan tanah ± 

4,0 hektare karena tidak ada pesanggem. Untuk mengatasi hal 

tersebut di buat cemplongan dan penanaman dilaksanakan oleh 

petugas BKPH Beran. Secara umum tanaman MR Mozaik seluas 67,9 

hektare sudah terselesaikan dengan pertumbuhan tanaman sebagai 

berikut :

Petak 96 a = 28,9 hektare  = 92%

Petak 97 a =   9,3 hektare  = 84%

Petak 97 a =   2,2 hektare  = 95%

Petak 98 a = 15,6 hektare  = 86%

Petak 98 b =   7,2 hektare  = 92%

Petak 98 c =   4,7 hektare  = 93%

Evalusi tanaman dilaksanakan pada bulan Juni 2000. Biaya yang 

dikeluarkan pada lokasi MR Mozaik tahun 1999 sejumlah : 

32.930.711,- dan bantuan berupa kompos sebanyak 67.900 kg 

dengan biaya Rp. 13.580.000,-.

2.  Rencana Pelaksanaan Pola STP. PHBM tahun 2000

a.  Dasar Hukum

- UU No. 41/99 Tentang Kehutanan - PP. No. 53/99 Tentang 

Perusahaan Umum Kehutanan Negara Perum Perhutani.

- Kep. Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 Tentang Hutan 

Kemasyarakatan.

- Kep. Direksi Perum Perhutani No. 1837/Kpts/Dir 96 Tentang 

Penerapan PM dalam Pengelolaan Hutan.

- Kep. Direksi Perum Perhutani No. 849/Kpts/Dir 99 Tentang 

Pedoman Pengkajian Desa Secara Partisipatif.

b. Pengertian

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah 

upaya kegiatan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan atas 

asas dan prinsip untuk menselaraskan kepentingan dan kebutuhan 

kedua belah pihak serta kepentingan sumber daya hutan dan 

lingkungan hidup.
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c. Tujuan

- Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

- Peningkatan peran dan hak masyarakat terhadap pengelolaan 

sumber daya hutan dan lingkungan hidup.

- Peningkatan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian 

sumber daya hutan dan lingkungan hidup.

- Peningkatan mutu dan produktivitas sumber daya hutan sesuai 

fungsi dan peruntukannya.

- Penyelarasan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan 

dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat

Dengan telah ditetapkannya Visi dan Misi Perhutani , dimana 

didalamnya mengandung tiga aspek yaitu aspek sosial, aspek 

ekonomi dan aspek kelestarian, perhutani perlu melakukan 

redefinisi tentang pola pengelolaan hutan yang dapat mengakomodasi 

ketiga aspek tersebut secara proporsional.

Penurunan potensi sumber daya hutan, khususnya jati yang 

sebagian besar disebabkan karena gangguan keamanan hutan tidak 

dapat di atasi lagi dengan upaya polisional saja, tetapi perlu disepakati 

perlu didekati dengan upaya yang lebih manusiawi dan bernuansa 

sosial kemasyarakatan. Dengan upaya tersebut diharapkan 

tumbuhnya sikap "Rumongso Handarbeni", sehingga pada saatnya 

takkan muncul sikap "Melu Hangrungkebi" terhadap fungsi dan 

manfaat hutan.

Pengusahaan Hutan Bersama Masyarakat, baik kegiatan dan bersifat 

on-farm maupun yang bersifat off-farm di dalam kawasan maupun 

di luar kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan dilakukan pada 

daerah (interface) yaitu pada petak/anak petak dimana banyak terjadi 

interaksi antara Perhutani dengan MDH. Sedangkan antara 

petak/anak petak yang sedikit sekali terjadi interaksi antara Perhutani 

dengan MDH, sehingga Perhutani masih bisa dapat melakukan 

kegiatan secara konvensional di sebut daerah inti. Dengan 

berubahnya situasi di kemudian hari, tidak tertutup kemungkinan 

daerah inti dapat berubah menjadi daerah interface, demikian pula 

sebaliknya.
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Namun sampai saat ini KPH Randublatung baru mengadakan 

sosialisasi program di 6 BKPH sebagai berikut :

1. Pada tgl. 14-4-2000 Sosialisasi di BKPH Tanggel, RPH Bogorejo, 

dilanjutkan lagi pada tgl. 18-4-2000 disepakati STP PHBM 

= 100,1 hektare (KTH Langgeng Jati).

2. Pada tgl. 28-4-2000 Sosialisai di BKPH Temuireng RPH Kaligawan, 

KTH Subur Makmur seluas = 16,3 hektare.

3. Pada tgl. 29-4-2000 Sosialisasi di BKPH Beran RPH Bodeh, KTH 

Rukun Tani seluas = 17,5 hektare.

4. Pada tgl. 1-5-2000 Sosialisasi di BKPH Boto, RPH Boto seluas 

= 11,0 hektare.

5. Tanggal 4-5-2000 sosialisasi BKPH Trembes, RPH Balong 

disepakati luas = 84,6 hektare.

Dan diikuti Sosialisasi di BKPH Banyuurip, disepakati seluas = 37,9 

hektare, BKPH Kemadoh seluas = 6,0 hektare dan BKPH 

Kedungjambu seluas = 22,0 hektare, BKPH Pucung seluas = 36,3 

hektare. Total 331,7 hektare dengan pola tanam PS dan tanaman 

sisipan Jeruk (ditanam pada plong-plongan). Jarak tanam 6x2 m.

III. Indikator Keberhasilan Program

Keberhasilan program pengusahaan hutan, bersama masyarakat 

ditujukan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Menurunnya gangguan terhadap kelestarian hutan, khususnya yang 

disebabkan karena pencurian.

2. Menurunnya jumlah tanaman gagal disertai dengan meningkatnya 

kualitas tanaman hutan.

3. Membaiknya komposisi kelas hutan. 

4. Membaiknya neraca sumber daya hutan.

5. Menurunnya jumlah masyarakat miskin di desa hutan.

6. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh 

MDH dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

7. Meningkatkan kemandirian kelompok pada PMDAH.

8. Meningkatnya pendapatan keluarga miskin di desa hutan.  
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POLA TANAM STP. PHBM JARAK TANAM 6 X 2 M

.

KETERANGAN :
P   : Tanaman pokok jarak tanam 6 x 2 m
H : Tanaman tepi berselang-seling dengan tanaman kehutanan, dan   

  tanaman buah-buahan (jeruk)  jarak tanam 6 x 2,5 m.
: Tanaman sela jenis  lamtoro (jenis konvensional)
: Tanaman sela jenis lamtoro
: Tanaman pagar jenis secang/ Acacia 3 larik

- Jarak antar larik  0,5 m
- Jarak tanam dalam larikan 1 m untuk walang

S S S : Tanaman pengisi sesuai dengan pengisi pada tanaman 6 x 10 m   
   ditanam pada jalur larikan tanaman pokok.

1m

ALUR JALAN (3-5M)

 JALAN

 -2m-

 -2m- -1m-

 -1m-

 -2m-

 -2m-

1m

1m

6m

1m

0.5m

1.5m

3m

3m

o   H   o   H   o   H   o   H

P       S    P       P       P

P       P    S       P       P

P       S    P       P       P

H       H       H

H       H       H

H       H       H

P       P       P   S       P

H       H       H

H       H       H

H       H       H

o   H   o   H   o   H   o   H
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Iklim Usaha Yang Kondusif Dalam Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM)
9Muh. Hartomi Wibowo

Pendahuluan

Salah satu usaha pemerintah meningkatkan pendapaan devisa 

negara dengan memacu ekspot non migas, antara lain sumber daya 

hutan (SDH). Namun dalam pengelolaannya  kita harus dapat menjaga 

kelestarian ekosistem sumber daya hutan tersebut. Hutan merupakan 

salah satu paru-paru bumi yang dapat mempengaruhi perubahan iklim 

domestik, bahkan iklim global. Rusaknya sumber daya hutan  yang ada di 

Blora, sedikit banyak mempengaruhi iklim mikro yang dapat dirasakan, 

antara lain rancunya perubahan musim hujan dan kemarau, sehingga 

para petani mengalami kesulitan. 

Fenomena penjarahan hutan yang melanda kawasan hutan jati di 

Blora sejak 1998 sampai sekarang berdampak pada perubahan tatanan 

sosial ekonomi masyarakat Blora. Apabila gejala tersebut dibiarkan terus-

menerus dan tidak segera diantisipasi secara dini dan dengan 

penanganan manajemen secara profesional dengan melibatkan semua 

komponen yang berkepentingan, niscaya suatu saat mendatang hanya 

bisa mengenal kawasan hutan jati lewat buku, cerita dan sejarah.

Sangat diperlukan perencanaan bersama untuk pengelolaan 

bersama sumberdaya hutan, yang aplikatif dan bersifat spesifik domestik 

dengan pembangunan daerah setempat. Keterlibatan pemerintah daerah 

dan masyarakat dalam membuat kebijakan baru dalam pengelolaan 

sumber daya hutan sangat menentukan kelestarian sumber daya hutan di 

daerah tersebut.

Dalam rangka persiapan perimbangan keuangan daerah dengan 

pusat dan menuju desentralisasi pengelolaan sumber daya alam 

khususnya hutan jati, maka mulai sekarang harus menyatukan semua 

komponen (stakeholder) yang berkepentingan terhadap hutan jati untuk 

turut serta bersama-sama dalam pengelolaan hutan demi kemakmuran 

dan keadilan yang merata bagi masyarakat di Blora.

9  
PT. Rimba Jaya, Blora
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A. Peran Pemerintah

Guna merealisasikan pemberdayaan ekonomi rakyat dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diemban Pemerintah 

Daerah melalui kebijaksanaan otonomi yang segera diluncurkan oleh 

pemerintah pusat, Pemda harus segera menyambut dengan peluncuran 

perundangan  yang baru terhadap usaha yang bisa dilakukan Pemda dan 

masyarakat untuk penyelamatan sumber daya alam yang ada 

diwilayahnya.

Mengacu pada pasal 10 UU No. 22 Pemerintah Daerah juga 

berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya 

dan sekaligus bertanggung jawab dalam menjaga kelestariannya sesuai 

perundangan yang berlaku. Namun demikian untuk mentransfer apa yang 

ada dalam perundangan tersebut perlu adanya transparansi batasan 

yang jelas, agar bisa di akomodir oleh semua pihak untuk mencegah agar 

tidak terjadi penyerobotan peran yang tidak dikehendaki untuk 

menghindari kerusakan sumber daya alam yang lebih fatal. Peran 

tersebut yang disebabkan oleh perbedaan sektoral dan teknik 

pengusahaan hutan yang salah dan tidak terintegrasi dengan baik.

Seperti telah kita ketahui bersama, akibat perubahan suhu politik 

dan sosial yang ada di negara kita, berimbas juga pada daerah-daerah, 

termasuk daerah Kabupaten Blora. Blora merupakan sekian daerah yang 

mengalami degradasi dalam mengeksploitasi sumber daya alam 

terutama sumber daya hutan (SDH) secara berlebihan dan banyak yang  

secara ilegal atau penjarahan.

Sangat fantastis memang, berita fenomena penjarahan hutan kayu 

jati yang terjadi di wilayah Blora yang benar-benar menjadi produk 

andalan berlangsung sejak tahun 1998 sampai sekarang dan itu menjadi 

misteri bagaimana penanggulangannya. Dalam hal ini peran pemerintah 

dan sudah menjadi kewajiban DPRD sesuai dengan undang - undang 

yang ada agar segera bisa memuat pertimbangan politik dan hukum 

dalam membuat kebijaksanaan daerah yang bersifat domestik. Dengan 

demikian dapat mengurangi timbulnya peraturan yang hanya 

berdasarkan kebijaksanaan politik saja tetapi lebih nyata dengan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat yang ada di Blora.
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Bagaimana kita bisa bisa menerapkan perimbangan keuangan 

antara daerah dan pusat atau pemberlakuan otonomi daerah khususnya 

di Blora bila sudah banyak sumber daya alam yang sudah hilang. Dan 

yang sudah tentu banyak sumber daya alam tersebut harus kita kelola 

bersama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus 

menjaga kelestarian hutan sebagai aset daerah dan negara yang tak 

ternilai harganya baik dari segi aset lingkungan maupun produk sumber 

daya masyarakat maupun produk sumber daya alam.

B. Peran Perum Perhutani

Perum Perhutani dalam hal ini merupakan perusahaan yang diberi 

wewenang oleh pemerintah dalam pengelolaannya sangat bertanggung 

jawab terhadap kelestarian pengusahaan hutan jati khususnya. 

Penjarahan hutan jati yang ada di Blora sejak tahun 1998 sampai saat ini 

belum ditemukan titik temunya,  membuat traumatis dari pihak Perhutani 

sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya dan 

harus segera mereboisai kembali akibat kerusakan yang terjadi. Selain 

hal tersebut, Perhutani harus menanggung penanggulangan penjarahan 

hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan ini tidak cukup besar pula serta 

harus menanggung beban moral sebagai perum satu-satunya yang diberi 

wewenang oleh pemerintah.

Banyak konflik yang bermunculan di Blora khususnya yang berada 

di kawasan sekitar hutan, mencerminkan masih banyaknya kepentingan 

yang belum terakomodasi selama ini dengan baik dan bijaksana. Akibat 

konflik tersebut akan memperlambat usaha Perum Perhutani untuk meng-

cover hutan yang sudah hilang. Apalagi bila rasa kepemilikan hutan oleh 

masyarakat berkurang, maka sia-sialah usaha yang dilakukan oleh 

Perum Perhutani. Oleh sebab itu perlu dibuatkan persepsi dan tindakan 

yang nyata sehingga kita bisa meminimalkan resiko kerusakan kayu jati di 

masa mendatang.

Perhutani bukan satu-satunya institusi yang harus bertanggung 

jawab terhadap kerusakan hutan, melainkan itu merupakan tanggung 

jawab kita bersama. Perlu pengkajian bersama menyadarkan akan 

pentingnya hutan sebagai bagian dari kehidupan kita, baik dari segi
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kelestarian maupun sebagai sumber daya alam untuk di kelola sebagai 

komoditas.

Kita juga harus sepenuhnya mendukung Perhutani yang telah 

meluncurkan konsep PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) 

sebagai salah satu upaya meminimalisir penjarahan hutan.

Dan ini adalah bagian dari mengikutsertakan masyarakat dalam 

mempertanggungjawabkan kelestarian dan kelangsungan hutan jati. 

Namun demikian, kita harus bisa memberikan program yang jelas pada 

masyarakat tentang persepsi dan informasi tersebut agar tidak menjadi 

bumerang bagi Perhutani sendiri.

Untuk itu diperlukan semua elemen untuk mengimplementasikan 

program tersebut, terutama subyek dan pelaku yang langsung maupun 

tidak langsung yang dapat mempengaruhi hutan yang sampai saat ini 

belum jelas jenis dan peranannya untuk kelestariannya.

C. Peran Masyarakat

Diakui atau tidak, masyarakat merupakan pelaku langsung dalam 

menentukan kelestarian lingkungan hutan. Pelajaran  penting yang telah 

kita rasakan saat ini adalah manajemen masa orde baru yang kurang 

menyentuh lapisan masyarakat paling bawah tentang pengelolaan 

sumber daya hutan, telah mengakibatkan kerusakan pada sumber daya 

alam. Pada era perubahan dan alam keterbukaan, pemberdayaan 

ekonomi rakyat merupakan point utama dalam pemerataan ekonomi yang 

harus segera kita realisasikan .

Pemberdayaan rakyat akan tumbuh bila transfer informasi berjalan 

baik dan benar. Dan masyarakat dalam hal ini harus berperan sebagai 

subyek dalam pengelolaannya, bukan sebagai objek lagi seperti pada 

masa-masa era yang lalu.

D. Peran Pengusaha 

Yang tidak kalah penting dalam menentukan kelestarian hutan 

adalah para pengusaha. Pengusaha ini khususnya pengusaha yang 

bergerak di bidang pengolahan hutan jati, bagaimana para pengusaha 

juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan akibat penjarahan 
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yang ada di Blora baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengapa 

demikian, karena pengusaha sangat membutuhkan bahan baku untuk 

dengan segera mengejar targetnya tanpa mempertimbangkan dampak 

ekonomi lingkungan. Tetapi kita juga tidak menyalahkan pengusaha bila 

hal ini terjadi. Kita harus membedakan pengusaha yang benar-benar legal 

dan yang ilegal dalam mensuplai bahan bakunya.

Kalau kita memperhatikan situasi sumber daya hutan yang ada di 

Blora saat ini sangatlah tepat kiranya para pengusaha yang ada di wilayah 

ini untuk dilibatkan dalam mem-back up kelangsungan sumber daya 

hutan tersebut. Bagaimanapun mereka sangat memerlukan sumber daya 

hutan itu.

Untuk menunjang iklim usaha, para pengusaha yang berusaha 

meningkatkan perekonomian masyarakat bawah haruslah didukung 

semua pihak. Kita tahu untuk menunjang otonomi daerah salah satu 

komponen yang berperan adalah pengusaha. Namun dengan adanya 

otonomi daerah kita juga tidak mau para pengusaha mengeksplotasi 

sumber daya alam yang ada secara berlebihan tanpa memperhatikan 

kelestariannya. Oleh karena itu perlu adanya kinerja yang dinamis antara 

lain dengan :

1. Pembuat peraturan

Dalam hal ini Pemerintah Daerah khususnya dan DPRD selaku 

pembuat kebijakan dalam bentuk perundangan yang bersifat lokal, 

haruslah melibatkan institusi kehutanan dan para pengusaha tanpa 

ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian, kepentingan 

pemerintah untuk mengelola sumber daya alam tetap berjalan dengan 

baik serta berkesinambungan tanpa harus mengorbankan sumber 

daya hutan. Dan pengusaha ini tetap juga memenuhi target mereka 

dan tentunya juga bisa menyumbang devisa negara tanpa 

mengorbankan sumber daya alam. Dan pengusaha ini tetap 

merangkul masyarakat bawah dengan mempekerjakan masyarakat, 

bila hal ini berjalan dengan rencana yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.
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2. Birokasi 

Birokrasi yang selama ini menghambat perkembangan para 

pengusaha. Usaha yang dilakukan untuk mengangkat dan  

meningkatkan perekonomian daerah justru mentah ditengah jalan. 

Jadi jangan salahkan para pengusaha yang bermunculan, yang 

kurang memperhatikan syarat dari pengusaha itu sendiri. Birokrasi 

saat ini seharusnya yang bersifat efisien tanpa harus berbelit-belit 

seperti dimasa yang lalu. Dan birokrasi yang efisien bukan berarti 

harus meninggalkan aturan yang baku. Bagaimanapun birokrasi 

tersebut akan mepengaruhi iklim usaha yang ada. Tidak hanya institusi 

kehutanan, tetapi di semua departemen yang terkait, baik 

perindustrian, perdagangan maupun yang lainnya.

3.  Antar Pengusaha

Sudah saatnya di Blora dibentuk suatu asosiasi bagi pengusaha 

untuk mengelola sumber daya hutan khususnya hutan jati. Organisasi 

yang bersifat domestik, tanpa mengecilkan peran asosiasi yang 

bersifat nasional dan yang sudah ada di Blora bisa membuat aturan 

yang baku tentang standar bahan baku yang digunakan atau kode etik 

suatu produk tertentu yang harus ditaati semua pengusaha yang ada di 

Blora.Tentunya dengan aturan yang je las dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kita selaku pengusaha mempunyai beban moral untuk bisa 

mengantisipasi bahan baku kayu jati agar tidak kehabisan di masa 

yang akan datang setelah pemberlakuan otonomi daerah 

berlangsung. Dan kita selaku pengusaha juga mempunyai tanggung 

jawab terhadap masyarakat untuk mengangkat perekonomian 

mereka. Akan tetapi, bila sumber daya hutan yang tersedia habis 

sebelum waktunya, maka sia-sialah usaha kita untuk tujuan mulia 

tersebut.

Dengan adanya wadah seperti ini para pengusaha yang ada di 

Blora bisa mem-back up  beberapa pesanan dari pembeli yang akan di 

terima dan bisa dihitung berapa kebutuhan bahan baku yang akan 

dipergunakan tanpa harus mengorbankan sumber daya hutan, 

tentunya  hal  ini  harus  dikelola  dengan  manajemen  bersama  yang 
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profesional. Dan kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat yang ada disekitar kawasan Blora, baik dengan cara anak 

angkat perusahaan maupun dengan menampung secara langsung.

Apalagi sistem perdagangan global sudah akan dimulai pada tahun 

2003 dan dampak itu sudah kita rasakan sekarang, kita para 

pengusaha di Blora sudah harus segera bersatu menyamakan visi dan 

pandangan untuk mengelola sumber daya alam yang ada dengan baik 

dan bertanggung jawab. Bila hal tersebut bisa kita lakukan tidak 

mungkin kita tidak bisa menyumbang devisa bagi daerah dan bangsa.

Guna menyatukan para pengusaha tersebut tentunya bukan 

pekerjaan yang mudah, tentunya pihak dari pemerintah bisa menjadi 

katalisator dan kewajiban dari DPRD selaku pembuat perundangan 

yang harus menyatukan para pengusaha tersebut guna kepentingan 

bersama. Bagaimana peran pengusaha sangat menentukan laju 

kelestarian sumber daya hutan jati yang ada di Blora.

Tentunya tanpa melupakan peran masyarakat yang ada di Blora 

dan masyarakat kawasan hutan khususnya, haruslah dilibatkan dalam 

membuat perencanaan mereka harus kita jadikan subjek dan bukan 

objek lagi. Pemberdayaan masyarakat, pengusaha dan pemerintah 

merupakan modal utama, pemberdayaan dapat tumbuh berkembang 

dengan baik dan bijaksana manakala proses sosialisasi  yang ada 

dapat berjalan di atas rel dengan benar. Timbul rasa percaya, 

menghormati, tanpa curiga merupakan proses ke depan untuk 

perkembangan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Blora  

untuk masa yang akan mendatang.

Penutup

Sudah saatnya kita tidak  saling menyalahkan satu dengan yang 

lainnya, melainkan harus bersatu,  menyamakan maksud dan tujuan 

untuk mengelola sumber daya alam khususnya hutan jati sebagai 

kekayaan dan warisan yang sekaligus untuk dikelola. Dan sudah tugas 

kita bersama-sama untuk melakukan yang terbaik guna mengembalikan 

hutan lagi yang sudah hilang, tanpa harus mengulangi kesalahan yang 

kedua kalinya.
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Dan tentunya para pengusaha harus lebih bertanggung jawab lagi 

dalam mengelola sumber daya hutan jati, baik pengusaha swasta 

maupun pengusaha yang diberi wewenang oleh pemerintah yang mereka 

bertanggung jawab pula pada masyarakat yang terlibat langsung dalam 

perusahaan maupun tidak.

Manajemen yang profesional, transparansi yang jelas dari 

pemerintah merupakan modal kepercayaan masyarakat untuk 

mewujudkan impian tersebut. Dan kewajiban DPRD untuk membuat 

seperangkat peraturan yang bersifat domestik yang mendukung untuk 

menyambut perimbangan ekonomi daerah dan pusat guna mengelola 

sumber daya alam yang ada tanpa harus mengeksploitasinya secara 

berlebihan.

Kita harus mendukung segala upaya yang dilakukan oleh institusi 

kehutanan guna menangani permasalahan penjarahan sebisa mungkin, 

sebab yang dilakukannya adalah untuk kepentingan kita semua demi 

kelangsungan, kelestarian sumber daya alam tersebut.  
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10 DESA MENGEPUNG HUTAN
11Oleh Rama Ardana

Hutan di seluruh tanah Jawa selalu dalam keadaan terdesak dan 

terkepung oleh desa-desa dengan penduduk berjejal. Ini adalah masalah 

klasik yang sering disederhanakan secara salah sebagai suatu dilema: 

mempertahankan kelestarian hutan atau memperbesar peran 

masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pandangan ini muncul dengan 

berangkat dari suatu mitos bahwa peningkatan peran masyarakat hanya 

akan membawa dampak buruk bagi kelestarian hutan dan juga sebaliknya 

bahwa untuk menjaga kelestarian hutan, segala dampak negatif dari 

masyarakat perlu dieliminasi dengan membatasi, menjauhkan, dan 

mengenklave masyarakat dari hutan.

Dilema ini hanya akan muncul bila kita membatasi diri pada dua tipe 

pengelolaan hutan, yaitu pengelolaan oleh negara secara mutlak atau 

privatisasi mutlak (Hobbley, 1996). Di lain pihak peningkatan peran 

masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak harus selalu diterjemahkan 

sebagai redistribusi lahan hutan negara ke dalam pengelolaan privat 

masyarakat atau lembaga desa, apalagi jika dilakukan dengan terburu-

buru. Program land-reform yang tidak cermat dan tanpa perencanaan 

yang hati-hati hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 

beberapa tahun pertama sampai sumber daya hutan habis tereksploitasi-

itupun dengan sebagian besar keuntungan justru lepas dari masyarakat 

desa sekitar hutan dan di rebut oleh pedagang dan industrialis yang 

bermodal besar dan lebih siap segala-galanya serta tidak terlalu 

terpengaruh dengan kerusakan ekosistem yang akan diderita oleh 

masyarakat sekitar hutan secara langsung.  

10  Kalimat "Desa Mengepung Hutan" diilhami dari pernyataan (yang tidak jelas 
   dasar teorinya) Presiden Soeharto pada tahun 1994 bahwa bahaya laten komunisme 
   pada saat itu menggunakan strategi "Desa Mengepung Kota." Judul ini hanya sekadar 
   mengingatkan bahwa desa yang mengepung apapun tidak berurusan dengan ideologi  
   atau stigma apapun, kecuali kebutuhan manusia-baik sebagai individu maupun  
   populasi-untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya.

11 u Staff AR PA.
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Iklim Usaha Yang Kondusif Dalam...

Di antara kedua titik ekstrem inilah terdapat berbagai kemungkinan 

mengenai pengelolaan hutan yang tidak harus saling mengorbankan 

salah satu dari kedua tujuan mulia tersebut: menyejahterakan masyarakat 

sambil terus memelihara kelestarian hutan. Singkat cerita, paradigma itu 

kemudian dikenal sebagai pengelolaan hutan partisipatif yang oleh Perum 

Perhutani diadopsi dalam skema Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) dan mulai diterapkan tahun ini. 

Inti dari pengelolaan hutan partisipatif adalah berusaha 

melestarikan hutan dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut serta 

mengelola dan melestarikan hutan dengan kesadaran sendiri setelah 

dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan tak langsung. 

Pengelolaan ini tentu saja memerlukan persiapan yang baik mulai dari 

perubahan pola pikir, penataan kembali hubungan kerja dan hubungan 

antar personal, pelibatan lebih banyak pihak/penopang (stakeholder), 

perimbangan hak dan kewajiban yang adil, serta aturan main yang jelas, 
12fair , dan disertai pengawasan dari banyak pihak. Sampai semua 

persiapan ini di mulai untuk disusun, disepakati, dan diujicobakan barulah 

kita akan tiba pada pengelolaan hutan partisipatif terintegrasi yang bukan 

sekadar slogan. 

Semua persiapan ini tidak cukup dilaksanakan dengan bekal 

keyakinan semata, perlu kiranya disusun suatu program dan agenda aksi 

yang akan menjadi tugas bagi semua penopang dengan bekal fakta awal 

yang bisa menggambarkan kenyataan dan tantangan yang kita hadapi 

bersama.

1. Beban yang Dipikul Bagian Hutan Randublatung

Fakta yang dipaparkan berikut ini adalah hasil survai awal sejak 

bulan Maret 2000 di sembilan desa sekitar Bagian Hutan Randublatung. 

Desa Gembyungan, Temulus, Bodeh, Menden, Pilang, dan Randublatung 

berbatasan langsung dengan hutan, bahkan sebagian desa  tersebut

12 Fair tidak memiliki padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Fair bisa berarti   
   baik, jujur, adil, imbang, terbuka, sehat, hormat, mencukupi, sopan, atau bisa juga 
   menggambarkan keseluruhan rasa yang terdapat dalam semua kata itu tadi.  
   Masyarakat Indonesia terbisa mendapatkan pemaknaannya melalui slogan "Fair Play" 
   yang berkaitan dengan olahraga sepakbola.
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berada di dalam Randublatung berbatasan langsung, bahkan sebagian 

desa tersebut berada di dalam, B.H. Randublatung atau barangkali B.H. 

Randublatung yang berada di dalam desa, sementara desa lainnya tidak 

berbatasan langsung tetapi memiliki interaksi dengan bagian hutan 

tersebut. Hasil survei ini bukanlah suatu angka pasti yang akan 

mencukupi sebagai bekal perjalanan panjang pengelolaan hutan 

partisipatif terintegrasi yang dicita-citakan. Upaya optimalisasi 

pengelolaan hutan untuk mencukupi, sebagian atau seluruh, kebutuhan 

masyarakat desa sekitar hutan akan memerlukan survai mendalam untuk 

dijadikan dasar negosiasi antar para pihak dan penyusunan rencana 

kerja. 

Pada dasarnya memang sebesar itulah kebutuhan masyarakat, 

itupun hanya cukup untuk mempertahankan kehidupan mereka yang 

rendah kesejahteraannya. Kebutuhan tersebut belum untuk  

meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka, apalagi untuk menampung 
13luapan pengangguran yang terus bertambah setiap tahunnya , jika badai 

krisis ekonomi ini tidak segera berlalu.

Tabel 1. Kebutuhan Masyarakat Desa Terhadap Bagian Hutan Randublatung

13 Angka pengangguran saat ini menjadi sangat tinggi karena para perantau muda yang 
   tahun-tahun lalu bekerja di perkotaan sejak tahun 1998 kembali ke desa sebagai 

u   pengangguran karena terkena PHK di tempatnya bekerja (AR PA, 1999 b)

   Kayu Perkakas  

No. Nama Desa    Lapangan Rumah Tambal Total Kayu  

   Kerja  Lahan     Baru Sulam Bakar HMT
3 3 3 3    orang  Hektare m /th m /th m /th sm /th ton/th

 1. Gembyungan       299       25      0,96        1,05       2,01         6.410,9      5.261

 2. Plosorejo       805    542      2,64        1,84       4,49       16.686,6      6.746

 3. Temulus       628    140      3,46        3,03 6,49       10.322,4      7.914

 4. Sumberrejo       855       27      2,36        3,45       5,81      12.162,5      2.679

 5. Pilang       896    511      5,34        2,11       7,46      13.605,8      6.894

 6. Randublatung       897    304      3,53        2,02       5,55      13.554,9      3.616

 7. Bodeh       517    305      1,75        2,46       4,21         7.178,6      2.546

 8. Sambongwangan       982    298      1,28        1,87 3,15      10.574,1      5.190

 9. Mendenrejo       844    796      2,09        3,35    5,45      35.254,0    11.722

 Jumlah Total       6.723    2.948      23,41     21,19      44,60    125.749,8    52.568
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Iklim Usaha Yang Kondusif Dalam...

Keterangan : 

1 Angka pengangguran selain Desa Bodeh, Mendenrejo, dan Gembyungan 

menggunakan angka rata-rata.

1 Angka kebutuhan lahan didapatkan dari konversi nilai uang untuk mencukupi kebutuhan 

hidup seluruh petani dan buruh tani selama setahun jika seluruhnya harus dipenuhi dari 

lahan pertanian. Angka ini didapatkan dengan asumsi bahwa lahan yang bisa 

didapatkan dari lahan hutan adalah lahan tegalan--non sawah. Hanya petani dan buruh 

tani yang domisilinya lebih dekat pada Bagian Hutan Randublatung saja yang 

dimasukkan ke dalam perhitungan. Buruh tani dan petani yang domisilinya lebih dekat 

dengan bagian hutan lain, sekalipun berasal dari desa dalam tabel, tidak dimasukkan ke 

dalam perhitungan.

1 Angka kebutuhan lahan dikoreksi melalui wawancara dengan pesanggem mengenai 

kesuburan tanah hutan dan keinginan untuk ikut serta mengambil andil di lahan 

hutan.

1 Kebutuhan kayu perkakas untuk rumah baru merupakan rata-rata penggunaan kayu 

untuk rumah baru dalam 10 tahun terakhir.

1 Kebutuhan kayu untuk tambal sulam merupakan rata-rata penggunaan kayu untuk 

perbaikan rumah, penambahan ruang perluasan lantai, dan perabot dihitung sejak 

rumah tersebut berdiri.

1 Kebutuhan kayu bakar dihitung dengan asumsi bahwa satu pikul kayu bakar seharga Rp 
34.000 memiliki volume rata-rata 0,148 cm . Kebutuhan industri pembakaran 

genting/batu bata sudah dimasukkan. Sama seperti kebutuhan lahan, warga desa yang 

berdomisili lebih dekat dengan bagian hutan lain tidak dimasukkan ke dalam 

perhitungan.

1 Kebutuhan HMT di hitung dengan asumsi bahwa satu karung berisi penuh rumput/HMT 

memiliki bobot rata-rata 17,9 kg, dan satu keranjang rumput/HMT memiliki bobot rata-

rata 8,74 kg.
uSumber : diolah dari BPS, 1997; AR PA, 1999; Astraatmaja dan Aji, 2000; Bagiono dan 

Sulistyaningsih, 2000; Sanyoto dan Chehafudin, 2000;  Suprapto, 2000a; Wirabaskara dan 

Ferdaus, 2000; dan Wiyanto, 1996.

Marilah sekarang kita cermati berapa besarnya kebutuhan 

masyarakat desa sekitar hutan yang bisa ditampung oleh kawasan 

Bagian Hutan Randublatung. (Tabel 2)
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Keterangan:

1 Tenaga kerja yang diperlukan Perum Perhutani di BH Randublatung pada tahun 2000 

dihitung dengan asumsi bahwa setiap pekerjaan pada penanaman dan pemeliharaan 

memerlukan 4 orang/hektare. Peluang pekerjaan belum memperhitungkan tenaga yang 

diperlukan untuk teresan, tebangan, dan angkutan.

1 Luas B.H. Randublatung mencakup kawasan produktif dan non-produktif.

1 Target  tebangan Perum Perhutani mencakup tebangan A2, B1, dan E.

1 Ketersediaan kayu bakar didapatkan dari target produksi kayu bakar dari tebangan A2, 

B1, dan E, serta perkiraan volume kayu bakar dari tiap cabang/ranting tahun berjalan 

pada tegakan sisa.

Sumber : diolah dari Hardjosoediro, 1985; Peta Bagian Hutan Randublatung, 1993;  BPS, 
u1995 dan 1997; AR PA, 1999; Astraatmaja dan Aji, 2000; Bagiono dan Sulistyaningsih, 

2000; Perum Perhutani KPH Randublatung, 2000; Sanyoto dan Chehafudin, 2000;  

Suprapto, 2000a; Wirabaskara dan Ferdaus, 2000; dan Wiyanto, 1996.

Angka 2.948,1 hektare jangan secara terburu-buru diartikan bahwa 

demi peningkatan kesejahteraan petani dan buruh tani di sekitar hutan 

diperlukan konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian seluas itu. 

Perluasan lahan pertanian yang tidak diimbangi dengan pengusahaan 

produk pertanian yang bernilai jual tinggi, teknologi pertanian yang lebih 

baik, dan perbaikan harga jual produk pertanian serta tidak 

memperhitungkan ketersediaan tenaga dan minat menjadi 

petani/pesanggem hanya akan memperluas tanah bera yang tidak 

efisien.

Tabel 2. Kebutuhan Masyarakat Desa dan Ketersediaannya di B.H. Randublatung

Kebutuhan lapangan pekerjaan 6.723

Tenaga kerja yang diperlukan 4.440 Orang

 Perum Perhutani di Bagian Hutan Randublatung

Kebutuhan lahan 2.948,1 Hektare

Luas seluruh kawasan Bagian Hutan Randublatung 5.216,6

Kebutuhan kayu perkakas      44,60
3Target tebangan Perum Perhutani M /tahun

 tahun 2000 di Bagian Hutan Randublatung 5.376

Kebutuhan kayu bakar            125.750
3Ketersediaan kayu bakar di Bagian Sm /tahun

Hutan Randublatung 5.246

Kebutuhan hijauan makanan ternak              52.568

Ketersediaan pakan ternak di kawasan Ton/tahun

Bagian Hutan Randublatung     n.a.
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Iklim Usaha Yang Kondusif Dalam...

Bagaimanapun juga petani memiliki keterbatasan kemampuan mengelola 

luasan hutan. Inti persoalan dari masalah pertanian dan kepetanian di 

Indonesia adalah bagaimana produsen dapat meningkatkan daya 

tawarnya dalam politik pertanian yang mematok harga dasar gabah 

sementara di lain pihak mencabut subsidi sarana produksi pertanian.

Dalam waktu dekat, dari sekian banyak butir 'daftar belanja' 

masyarakat, hanyalah kebutuhan kayu perkakas saja yang dapat secara 

mudah dipenuhi oleh Bagian Hutan Randublatung selama terdapat 

pengaturan yang baik, aturan main yang fair dan dihormati para 

pelakunya, serta kesediaan Perum Perhutani untuk merelakan salah satu 

'tusuk giginya' dibagikan kepada masyarakat.

Pengangguran yang dapat ditampung  hanya 66%, itupun dengan 

asumsi bahwa tidak ada pesanggem yang mengambil andil lebih dari 0,25 

hektare, termasuk di petak-petak pemeliharaan tahun kedua dan 

selanjutnya. Persoalan lain mengenai daya tampung Bagian Hutan 

Randublatung atas pengangguran adalah bahwa pekerjaan 

menyanggem sudah bukan merupakan pilihan rasional dari para 

penganggur tersebut. Tentu saja para penganggur tersebut memilih 

menjadi penganggur karena menurut mereka menganggur masih lebih 

baik daripada menjadi pesanggem. Menjadi penganggur memang tidak 
14mendapatkan pemasukan apapun, tapi setidak-tidaknya tidak dibatheni   

oleh orang lain yang memerah tenaga dengan biaya rendah. Siapa pula 

tertarik dengan pekerjaan persanggeman jika dihitung secara ekonomis 

tidak menguntungkan. (Selengkapnya pada bab 2). Inilah pola pikir 

generasi muda desa sekitar hutan yang telah mendapatkan pendidikan 

lebih tinggi daripada generasi sebelumnya (Wirabaskara, 2000b).

Pengangguran itu sebagian besarnya akan menjadi tenaga 
upenggerak penjarahan yang berakibat kerusakan hutan (AR PA, 1999b). 

Hasil penjarahan ini sebagian besarnya memasok kebutuhan industri 

yang memang tidak bisa hidup tanpa kayu ilegal (selengkapnya pada bab 

3), jadi bukan untuk keperluan masyarakat sendiri. Kelestarian ekosistem 

tidak terpelihara. Karena, bahkan,  kelestarian hasil saja tidak tercapai.  

Hijauan rumput makanan ternak didapatkan dengan dua cara; 

14 Dimanfaatkan.
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yang pertama dengan mengariti di wilayah hutan, dan menggembalakan 

ternak di hutan. Tidak jarang terjadi kerjasama antara pensanggem dan 

penggembala untuk menyediakan padang penggembalaan di suatu petak 

penanaman. Maksudnya, petak tanaman tersebut sengaja dibuat gagal 

agar tersedia cukup ruang bagi padang penggembala. Kadang-kadang 

kerjasama ini tidak perlu terjadi karena keduanya adalah orang yang 

sama.

Seluruh kebutuhan ini oleh masyarakat akan dipenuhi dengan 

berbagai cara, sah tidak sah, resmi tidak resmi, suka tidak suka, dengan 

atau tanpa izin, halal atau tidak.  Alasan Perum Perhutani yang sering 

sekali terlontar menghadapi kenyataan akan besarnya kebutuhan 

masyarakat desa atas hutan adalah, "Jangan semuanya dibebankan 

kepada Perum; Perum bukan lembaga sosial."  Untuk daftar kebutuhan 

yang terpampang di atas, sekalipun ada seribu kata "jangan" dari Perum 

nyatanya masyarakat dengan serta-merta-de facto-tetap saja mengambil 

kebutuhan mereka dari hutan. Dibebankan pada Perum atau tidak, bukan 

itu persoalannya. 

2. Penjarahan: Kriminalitas yang Menjadi Bagian Mesin Industri dan 

Perdagangan

Mudah-mudahan bagian pertama tulisan ini sudah cukup 

memberikan gambaran mengenai betapa besarnya tekanan masyarakat 

pada hutan yang ada didekatnya. Besarnya tekanan yang selama ini 

dinafikan untuk dipenuhi oleh Perum Perhutani, karena harus 

menghasilkan keuntungan sebagai suatu perusahaan, membawa 

beberapa dampak negatif yang luar biasa besarnya, salah 

satunya,secara langsung atau tidak langsung, adalah penjarahan. 

Sedikit kembali ke belakang, peristiwa penjarahan tahun 1998 

adalah puncak dari upaya masyarakat memecahkan akumulasi 

persoalannya, baik timbunan masalah masa lampau seperti hubungan 

inter-personal dan pemenuhan kebutuhan yang tertunda (Yuwono, 1998), 

maupun masalah kontemporer seperti upaya memberi makan para 

penganggur. Kedua masalah ini hanya menjadi pemicu dimulainya 
upenjarahan (AR PA, 1999b). 

PROSIDING SEMILOKA PHPT
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Pada akhirnya sejarah bercerita bahwa tindakan represif polisional yang 

memakan korban jiwa malah membuat keadaan semakin runyam. Terjadi 

perusakan, pembakaran, dan pengusiran aparat keamanan, baik dari 

Perum maupun militer, sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa 

menangani keadaan. Anarkhisme masyarakat yang tidak produktif ini 

disusul oleh masuknya penjarahan terorganisasi yang sangat produktif. 

Penjarahan terorganisasi ini menunggangi keadaan yang tak terkendali 

itu lalu para industrialis dan pedagang kayu mengambil keuntungan 

terbanyak. Tidak ada kinerja pemanenan yang lebih cepat sepanjang 

sejarah dibandingkan kecepatan para penjarah menggunduli 4.433,85 
3hektare, lalu mengeluarkan dan mengolah sebagian dari 318.000 m  kayu 

6jati dari KPH Randublatung dalam jangka waktu dua tahun saja   
15(Sanyoto, 2000b) .

Dari fakta di atas dapat dilihat bahwa antara peristiwa pemicu 

penjarahan dan penjarahan terorganisasi adalah dua hal yang terpisah. 

Selain itu seharusnya semua pihak segera tersadar bahwa angka luasan 

dan kubikase kayu jarahan yang fantastis itu mengindikasikan 

tersedianya jalur perdagangan dan pasar yang leluasa menerima pasok 

kayu gelap, adanya organisasi penjarah yang terstruktur dan telah 

berakar jauh sebelum penjarahan terjadi, serta lemahnya bangunan 

kontrol pengawasan hukum, serta kurangnya koordinasi antar sektor 

perdagangan, industri, dan kehutanan.

Tidak berbeda dengan kapitalisme dan developmentalisme ala 

orde baru, penjarahan hanya menguntungkan kaum industrialis dan 

pemodal besar.  Masyarakat yang menjadi pekerja di dasar struktur 

industri dan perdagangan kayu gelap, seperti biasa, hanya terkena 
ucipratan trickle down effect saja (AR PA, 1999b). Untuk perkiraan yang 

lebih mendetil dapat dilihat pada tabel 3.

15 Sebagai perbandingan, Perum Perhutani hanya menebang kurang lebih 300 
3hektare/tahun dengan etat tebangan sekira 42.000 m /tahun.
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Keterangan :
1 Angka penggunaan kayu jarahan oleh masyarakat lokal merupakan estimasi dengan 

asumsi bahwa kayu yang digunakan untuk keperluan sendiri adalah kebutuhan 
tertunda selama 25 tahun.

1 Angka perputaran uang dari penjarahan merupakan estimasi dengan asumsi bahwa 
3harga kayu gelap adalah Rp 4.000.000/m . 

1 Angka perputaran uang di masyarakat lokal adalah upah kerja dan harga dasar kayu 

gelap yang diterima serta harga kayu yang digunakan untuk keperluan sendiri. 
uSumber:  diolah dari AR PA (1999b) dan Sanyoto (2000b).

Dari tabel 3 terlihat betapa masyarakat hanya mendapatkan 

sebagian kecil saja tambahan dari 'industri' penjarahan tersebut tetapi 

merekalah yang paling sering menjadi kambing hitam pelaku penjarahan 

dan korban diterapkannya tindak represif berupa razia kayu gelap di desa-

desa.

Melihat angka-angka rupiah dan kubikase kayu ke luar masyarakat 

yang fantastis itu semakin jelaslah indikasi bahwa energi penggerak 

penjarahan yang terutama tidak berasal dari desa sekitar hutan secara 

langsung, melainkan dari demand suatu mesin penyerap kayu yang besar 

jauh dari kawasan hutan. Tidak akan ada penjarahan besar-besaran 

tanpa permintaan pasar yang sama besarnya. Pertanyaan mengenai 

keseimbangan antara kemampuan hutan jati menyediakan supply jati 

dengan demand industri pengolah kayu jati harus dimunculkan untuk 

menuntaskan masalah penjarahan atau pencurian jati yang rutin dan 

menahun.

Ketidakseimbangan pasok dan permintaan serta kekusutan tata niaga 

kayu adalah faktor utama yang mendorong terjadinya penjarahan. Tanpa 

permintaan berlebih (overdemand) dari industri pengolahan kayu jati 

tentunya tidak tersedia pasar yang cukup bagi kayu-kayu gelap hasil

Tabel 3. Keuntungan Ekonomis Masyarakat dari Penjarahan di PKH Randublatung

Total Keluar
Masyarakat/
Penggunaan 

Lokal

Prosentase
Masyarakat

Kubikase 
3kayu jarahan /m

1,75 %

1,58 %

318.000

1.251.712.000.000

318.000

1.231.930.657.150

5.576

19.781.342.850Perputaran
Uang (Rp.)
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penjarahan. Tanpa pasar gelap, kayu gelap menjadi tidak berharga 

penjarah kehilangan motivasinya. Inilah jalan pikiran yang digunakan 

dalam memposisikan tata niaga, perdagangan, dan industri kayu dalam 

kerangka pengelolaan dan hutan yang lestari.

 Di lain pihak kekusutan tata niaga kayu juga menjadi persoalan. 

Berbelit-belitnya birokrasi dan banyaknya pungutan tak-resmi dalam 

pembelian kayu, ketiadaan penjualan kayu jati dalam jumlah kecil, 

monopoli perdagangan kayu jati (sekalipun berasal dari lahan 

milik/privat),  belum diadakannya regulasi mengenai perdagangan dan 

pedagang kayu, pengaturan produksi, perdagangan, dan industri produk 

kehutanan--yang lintas sektoral dan terpadu, serta distribusi kayu yang 

tidak merata dan dikuasai oleh industri skala besar adalah sebagian dari 

persoalan tata niaga kayu (Setyarso dan Soeprijadi, 1998).

Tata niaga yang kusut dapat perlahan-lahan diperbaiki dengan 

membangun kerjasama antara para industrialis, pedagang, dan 

produsen. Kerjasama ini dapat diinstitusionalisasi melalui pengaturan-

pengaturan baru yang bersifat lokal dengan memanfaatkan otonomi 

daerah. Pada saat yang sama diperlukan juga institusionalisasi 

kerjasama antar sektor-salah satunya diwujudkan melalui pengaturan 

dan penyesuaian kapasitas terpasang industri pengolahan kayu dengan 

kemampuan pasok yang dapat disediakan oleh hutan di daerah tersebut. 

Pengaturan ini termasuk hal yang mendesak, karena selama ini industri 

pengolahan kayu berkembang tanpa memperhatikan kemampuan 

produsen bahan mentah, di satu sisi begitu mudah mendirikan industri 

baru atau meningkatkan permintaan bahan mentah, tetapi di sisi lain 

begitu sukar menggenjot peningkatan produksi kayu dari hutan.

Terjadinya penjarahan mengindikasikan bahwa overdemand yang 

dituntut industri pengolahan kayu sudah lama berlangsung dan dibiarkan 

tanpa pengaturan. Sekalipun belum ada penelitian menyeluruh mengenai 

demand kayu jati di seluruh Pulau Jawa, tetapi angka-angka dari Jepara 

setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana sentra industri 

kerajinan kayu di sana tercukupi pasok bahan bakunya. (Lihat Tabel 4)
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Tabel 4. Permintaan Bahan Baku Sentra Industri Kerajinan Kayu Jepara dan Kaitannya 

dengan Pasok yang Bisa Disediakan Perum Perhutani

Dari tabel di atas bisa dipertanyakan kehadiran pasok bahan baku 
3kayu sekira 170.000 m /tahun kayu jati dan mahoni yang tidak jelas asal-

16usulnya . Ini bisa menggambarkan dua hal; yang pertama bahwa 

administrasi tata niaga kayu sangat kacau dan rentan terhadap 

penyimpangan. Misalnya saja banyak penyimpangan berupa kubikase 

kayu masuk lebih besar daripada surat angkutnya. Hal lain adalah 

penghindaran penggunaan tujuan Jepara dalam dokumen untuk 

menghindarkan pajak yang lebih besar. Pasok ini juga--sekalipun  tidak 

tepat benar dan over-estimate--dapat dijadikan indikator bahwa supply 

kayu ilegal memang memegang peranan penting dan menjaga 

kelangsungan hidup industri pengolahan kayu di Pulau Jawa.

16  Walaupun belum dapat dipastikan bahwa kayu tersebut adalah ilegal, tapi pasok tersebut   

    bisa menjadi indikator bahwa pengawasan peredaran hasl hutan masih sangat kendor.

Perum Perhutani

K. Total

Serapan kayu tahunan
31998 m

Serapan kayu tahunan

yang tidak jelas asal
3usulnya (m )

Pertumbuhan industri

dan serapa bahan baku

Serapan Kayu Tahunan

1998
3Jati (58,24%) m

3Mahoni (30,77%) m
3Lain-lain (10,99%) m

Proporsi volumetris tahunan paok kayu
3dengan pas dokumen transport (m )

Pasok kayu lain dari hutan rakyat 
3tanpa pas dokumen transport (m )

Proyeksi Pertumbuhan Etat Tebangan 

Perum Perhutani Unit I (%)

Etat tebangan kayu Unit I (1998)

3Jati m
3Rimba m

Total

Sentra Industri Kerajinan 
Kayu Jepara

600.000

169.608,64

2,5

349.440

184.620

65.940

L. Total

364.451,36

65.940

430.391,36

0,91

329.229

347.371

676.600600.000
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Hal lain yang perlu dicermati adalah pertumbuhan serapan kayu di 

Jepara yang kecepatan pertumbuhannya hampir tiga kali kemampuan 

Perum Perhutani Unit I meningkatkan produksi kayunya. Hal yang juga 

merupakan indikator penting adalah besarnya demand sentra industri  

kerajinan kayu Jepara dibandingkan dengan supply yang bisa disediakan 

oleh Perum Perhutani Unit I. Terlihat bahwa jika seluruh produksi kayu 

Perum Unit I Jawa Tengah dipasok ke Jepara saja-belum 

memperhitungkan sentra industri pengolahan kayu lain di Jawa Tengah 

dan DIY-maka seluruh produksi itu terserap hampir seluruhnya. 
3Menyisakan hanya 76.600 m  atau 11% saja.

3. Perbaikan Upah dan Perlindungan Hak Pekerja Hutan     

(Hak dan Kewajiban yang Tak Seimbang Sepanjang Sejarah)

Salah satu unsur yang menjadi pemicu terjadinya penjarahan yang 

juga adalah modal bagi berhasilnya pengelolaan hutan partisipatif adalah 

rasa peduli terhadap hutan dan rasa mendapatkan manfaat langsung dari 

hutan yang ada di kalangan masyarakat yang berinteraksi dengan hutan. 

Kelompok masyarakat yang selama ini paling intensif berinteraksi dengan 

hutan dan mendapatkan banyak manfaat dari pekerjaan di hutan adalah 

pesanggem. Dari hutan masyarakat bisa mendapatkan lahan garapan 

bebas pajak dan upah tanaman. Pada merekalah seharusnya dapat 

ditemukan rasa peduli yang tinggi terhadap hutan; sehingga mungkin 

sekali merekalah yang dapat ikut menjaga, mengamankan, dan 

melestarikan hutan. Pada kenyataannya: tidak sama sekali!

Setidaknya ada tiga peyebab yang dapat dipaparkan sebagai 

berikut :

1 Dalam struktur sosiologis masyarakat desa sekitar hutan, pesanggem 

adalah kelompok yang lemah, tidak memiliki daya tawar, tidak memiliki 

cukup keberanian, dan tidak punya kemampuan mempengaruhi 

kelompok lain yang berkeinginan merusak hutan (Sulistyaningsih, 

2000).

1 Manfaat secara langsung dari hutan berupa upah yang selama ini 

diterima dari Perum Perhutani--walaupun selalu disyukuri sebagai 

rezeki tambahan--dirasa tidak mencukupi dan berimbang dengan 
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tenaga yang mereka sumbangkan pada keberhasilan penanaman dan 

reboisasi hutan.

1 Yang dijarah adalah kayu perkakas, dan karena pesanggem             

memang tidak pernah mendapatkan kayu itu secara resmi dari hutan, 

maka mereka tidak mereka  tidak merasa kehilangan. Malah mereka 

mendapatkan total  dan kayu bakar. 

Untuk mencermati butir kedua dari penyebab lemahnya pengaruh 

kelompok pesanggem terhadap keberhasilan pengamanan hutan, maka 

dapat kita perhatikan tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pengeluaran dan Pemasukan bagi Pengelolaan Andil setiap Hektare

Keterangan :

1 Angka pada tabel ini hanyalah hasil rata-rata dari 5 desa (Gembyungan, Temulus, 

Mendenrejo, Bodeh, dan Pilang) yang telah disurvai secara intensif. Perlu dicermati 

bahwa jumlah tenaga yang dikeluarkan pesanggem memiliki variasi yang tinggi dan 

rentang yang lebar; begitu pula dengan hasil panennya. Variasi dan rentang ini 

tergantung pada kelerengan lahan, tingkat kesuburan dan tekstur/struktur tanah, jarak 

rumah pesanggem ke lahan andil mereka dan banyak faktor lainnya. .

1 Upah berdasarkan HOK dihitung dengan tarif Rp 9000/hari. Angka ini adalah harapan 

pesanggem untuk mendapatkan upah yang telah dikorting 10% dari upah yang biasanya 

mereka terima jika menggarap lahan orang lain di desa. Upah yang biasanya mereka  

Pemasukan dari Perum
Perhutani/hektare

Pengeluaran Pesanggem/hektare

Babat/Resik

Gebrus I

Gebrus II

Bahan Baku

acir

Buat acir

Pasang acir

Langsir Bibit

Tanam Bibit

Alat Pertanian

  46,00

133,71

  38,00

    2,0

    4,0

  14,81

  31,15

Rp.    414.000

Rp. 1.203.429

Rp.    342.000

Rp.        9.000

Rp.      18.000

Rp.      36.000

Rp.    133.000

Rp.    280.000

Rp.      33.333

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Uang kontrak

Uang pengolahan

tanah

Buat dan Pasang Acir

Langsir Bibit

Tanam Bibit

Hasil tumpangsari

sebagai upah

Rp.      24.000

Rp.    100.000

Rp.      11.110

Rp.      11.110

Rp.      11.110

Rp. 1.722.800

HOK/haPekerjaan

Jumlah Rp. 2.469.402 Rp. 1.856.130
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pula sistem tradisional bagi para tetangga yang membantu pemanenan-biasanya padi-

berhak atas seperenambelas dari hasil panen (kira-kira nilainya sama dengan harga 15 

kg gabah/hari).

1 Uang pengolahan tanah sebesar Rp 100.000/hektare memerlukan izin tertulis dari 

ADM.

1 Bahan baku acir dihitung sebagai harga pasar untuk 3 lonjor bambu sepanjang 5 meter. 

1 Alat pertanian adalah rata-rata biaya yang diperlukan pesanggem untuk menggarap 

lahan andil berupa bendo-arit, cangkul, dan ganco.

1 Hasil tumpangsari sebagai upah hanya dihitung sepertiga dari seluruh hasil panen dari 

lahan andil. Konstanta pembagi sepertiga didapatkan dari tradisi paron yang berlaku di 

masyarakat agraris di Randublatung. Buruh tani penggarap lahan biasanya 

mendapatkan duapertiga panen sebagai hak mereka, sehingga menyisakan 

sepertiga bagi pemilik lahan. Hal yang sama diberlakukan pada kasus pengelolaan 

andil. Yang dianggap sebagai upah bagi pesanggem hanyalah sepertiga hak pemilik 

lahan yang tidak diambil oleh Perum Perhutani.

1 Hasil tumpangsari sebagai upah hanya dihitung selama tiga tahun; yaitu rata-rata waktu 

yang dianggap oleh pesanggem sebagai waktu efektif bertani di lahan hutan. Tiga tahun 

tersebut adalah 2 tahun masa bosokan dan 1 tahun sesudahnya (jarak tanam 3 x 3 m) 

jika lahan cukup subur. Pada lahan-lahan dengan kesuburan rendah sebagian 

pesanggem bahkan enggan bertani di andil tersebut.

Sumber: Diolah dari ARuPA, 1999; Astraatmaja dan Aji, 2000; Bagiono dan Sulistyaningsih, 

2000; Tarif Upah Tumpangsari dan Banjar Harian Perum Perhutani KPH Randublatung, 

2000; Sanyoto, 2000 a; Sanyoto dan Chehafudin, 2000;  Suprapto, 2000 a dan b; Suryanto, 

2000; Wirabaskara dan Ferdaus, 2000.

Seperti juga nasib buruh tani di manapun di Indonesia, pesanggem juga 

menghadapi pemerahan tenaga dengan biaya murah. Hal ini bisa dengan 

leluasa dilakukan oleh pemilik tanah atau pemilik modal karena 

keterdesakkan dan ketidakberdayaan kaum buruh tani tersebut. Hal yang 

sama terjadi pada pesanggem yang sebagiannya tidak memiliki tanah 

sama sekali di desa. Dengan kemungkinan tidak tersedianya lahan untuk 

tempatnya memproduksi bahan makanannya sendiri-belum lagi jika 

diingat daya tawar dan tingkat pendidikannya yang rendah sehingga 

hampir tak memungkinkan bagi mereka bekerja di luar sektor pertanian-- 

maka buruh tani yang kemudian menjadi pesanggem dihadapkan pada 

keadaan tanpa pilihan. Keadaan ini bisa menghemat biaya ganti tenaga 

kerja. Jadi selama ini pesanggem itu mengutangi Perum Perhutani 

sebesar Rp 613.272/hektare/3 tahun  atau Rp 204.424/hektare/tahun. 

Jumlah tersebut barulah menggambarkan besarnya tenaga pesanggem   

terima sebagai buruh penggarap adalah Rp 10.000-15.000/hari. Selain itu berkembang 
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yang tidak dibayar, belum lagi jika kita mengingat bahwa penanaman   

yang dilakukan Perum di lahan bekas penjarahan tidak memberikan 

kesempatan pada pesanggem untuk mengolah tanah pada masa 

bosokan selama dua tahun. Belum cukup kita bercerita tentang betapa 

murah hati dan nrimo-nya para pesanggem yang membiayai gemilangnya 

keberhasilan tanaman di lahan Perhutani, masih pula para abdi Tuhan ini 

didera penderitaan berupa upah yang tidak dibayarkan atau tersunat di 

tengah jalan. Dibanyak petak yang tidak diminati pesanggem-karena 

berbagai sebab -upah pesanggem yang tetap setia mengolah tanah di 

lahan hutan seringkali tidak dibayarkan-juga karena berbagai alasan. 

Salah satu alasan yang sering digunakan adalah bahwa upah tersebut 

telah habis dipakai membayar tenaga kerja harian di atas petak dengan 

sistem tanam tumpangsari  (Astraatmaja, 2000a). Kurangnya upah tanam 

dari hasil panen tumpangsari bukan sepenuhnya kesalahan Perum 

Perhutani karena di luar lahan andil sekalipun usaha pertanian memang 

merugi jika tenaga yang dikeluarkan petani dihitung sebagai bagian dari 

biaya produksi (Suryanto, 2000). Rendahnya harga jual produk pertanian 

yang tidak memperhitungkan tenaga petani sebagai biaya produksi 

adalah kendala utama yang bermuara pada  politik pangan dan pertanian 

negeri kita. Hal lain, upah tanam perlu dibuat spesifik lokal yaitu sesuai 

dengan jarak dari desa dan jenis tanah karena ini berkaitan dengan hasil 

panen yang akan diterima sebagai upah dan tenaga yang dikeluarkan 

oleh pesanggem. Jika perlu upah tanam dibuat petak demi petak. 

Sehingga di sini terlihat pentingnya perencanaan yang berorientasi lokal 

dan mengapa semangat otonomi sangat relevan dalam pembahasan 

mengenai pengelolaan hutan. Bagaimana pemerintah daerah termasuk 

DPRD di dalamnya dapat menjadi perencana dan pengawas 

pembangunan kehutanan di wilayahnya.

4. PHBM, Suatu Celah Kesempatan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dikemas 

melalui paket STP PHBM (Sukses Tanaman dan Pengamanan 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) bolehlah dianggap sebagai 

niat baik Perum Perhutani untuk mulai menyesuaikan diri dengan 
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lingkungan dan tuntutan jaman yang mulai berubah . Ada beberapa aspek 

yang bisa kita lihat menunjukkan niat baik itu (Tim PHBM Perum 

Perhutani, 2000), misalnya saja:

1 PHBM merupakan suatu paradigma/kerangka berpikir dan bukannya 

suatu program kaku yang berdasar juklak-juknis.

1 Ada inisiatif untuk melakukan bagi hasil (sharing) walaupun masih 

terlihat ragu-ragu. Ada pembagian peran, input-process-output, waktu, 

dan ruang.

1 Berusaha menempatkan Perum Perhutani sebagai pelayan 

masyarakat.

1 Mengaitkan pelaksanaan program ini dengan semangat otonomi 

daerah, terutama UU No. 22/99 dan UU No. 25/99.

1 Upaya membuat perencanaan bottom-up dan bersifat lokal.

1 Hubungan kerja antara masyarakat dengan Perum Perhutani 

merupakan hasil kesepakatan antara pekerja dengan Perum dan 

kontrak disusun bersama.

1 Melibatkan LSM dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan hutan 

bersama masyarakat.

Untuk sejumlah kelebihan ini patut disayangkan bahwa konsep 

STP PHBM juga membawa kelemahan besar di dalam dirinya sendiri. 

Kelemahan yang secara struktural tidak dapat melampui sejumlah 

kelebihan program-program hutan kemasyarakatan yang diujicobakan 

oleh Perum Perhutani sebelumnya, sehingga pada akhirnya kesan 'ganti 

nama-program sama' tidak bisa dihindari. Berikut sejumlah kelemahan 

yang terdapat pada konsepsi STP-PHBM :

1 Dari segi nama-nya masih mengaitkan penanaman dengan 

pengamanan, suatu keniscayaan yang diyakini dan dijadikan basis 

program tanpa penggalian fakta untuk menetapkan sasaran program 

secara efektif. Untuk kesuksesan tanaman memang diperlukan suatu 

perubahan di masyarakat,  tidak berbeda jauh dengan cara mencapai 

kesuksesan pengamanan hutan. Tetapi dari upaya mengaitkan 

kesuksesan penanaman dan pengamanan dalam satu program malah 

menunjukkan terlihat adanya  kesesatan berpikir yang disebabkan 

tidak dipilahnya kelas dan tipologi masyarakat, sehingga masyarakat  
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 selalu disebut dengan satu nama kolektif: "masyarakat desa sekitar 

hutan". Pada banyak kasus, pelaku penanaman dan penjarahan 

berasal dari tipologi dan kelas yang berbeda-tidak jarang saling 

terpisah--sekalipun mereka sama-sama merupakan masyarakat desa 

sekitar hutan. Sehingga untuk mendapatkan kesuksesan penanaman 

diperlukan suatu pendekatan yang sama sekali berbeda 

dengan pendekatan untuk mencapai sukses pengamanan.

1 Perubahan paradigma yang berarti juga perubahan cara berpikir 

menuntut suatu perubahan sikap,  tata kerja, dan bahkan juga struktur. 

Tanpa perubahan ini paradigma baru secanggih apapun hanya akan 

menjadi proyek-proyek tempelan yang menginduk pada struktur lama 

yang tetap bekerja secara rutin dengan gaya lama. · Struktur lama 

yang bekerja secara kaku itu akan serta-merta berlaku hati-hati dan 

membatasi keluasan dan keleluasaan aplikasi paradigma baru 

tersebut.

1 Bentuk faal dan fiil Perum Perhutani yang tetap berupa BUMN atau 

sebuah corporate dengan tujuan mencari profit mau tidak mau 

membatasi kemungkinan perluasan peran sebagai fasilitator atau 

penyedia jasa kehutanan seperti yang biasanya diemban oleh Kantor 

Dinas.

1 Sistem pendidikan, budaya perusahaan (corporate culture), dan cara 

kerja Perum Perhutani menciptakan suasana kerja yang sangat ketat 

pada birokrasi, mekanisme instruksi, dan garis komando yang sangat 

panjang dari jenjang mandor sampai ke direksi. Para staf tidak 

diberikan cukup ruang untuk inisiatif, kreativitas, dan inovasi yang 

sangat diperlukan dalam menciptakan perencanaan partisipatif yang 

bottom-up.

5. Otonomi Daerah, Celah Kesempatan Lagi

Otonomi daerah sebagai suatu wacana yang mampu dijadikan 

katalisator percepatan tercapainya pengelolaan hutan partisipatif 

terintegrasi dibahas khusus dalam makalah berjudul "Prospek dan 

Peluang Otonomi Daerah" oleh Totok Dwi Diantoro.
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6. Pelaksanaan RTT 2000 dan STP-PHBM yang Menutup Semua 
22Celah

Segala program dengan konsep luar biasa hanya akan menjadi 

program biasa-biasa saja, kalau bukan malah mengecewakan, jika pada 

akhirnya penerapan konsep tersebut tidak melandas mulus di tataran 

aplikatif tetapi malah mendarat darurat dengan bantingan yang cukup 

keras. Mengingat konsep mulia itu perlu diterapkan dengan cara yang 

tepat guna perlu dipersiapkan segala sumber daya manusia serta struktur 

yang melingkupinya demi menjaga niat yang termaktub di dalam konsep 

tersebut. Selama perubahan itu tidak dinisiasikan  sepertinya konsep 

PHBM terpaksa berjalan tertatih-tatih dengan keterbatasan struktur dan 

sumber daya para pelaksananya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1 PHBM di lapangan tidak menjadi paradigma pengelolaan hutan secara 

keseluruhan tetapi menjadi suatu program yang terpisah dari 

pekerjaan rutin dan terbatas luas petaknya. Program semacam selalu 

dianggap sebagai beban bagi pelaksana di lapangan karena 

mengganggu rutinitas pekerjaan, merepotkan pekerjaan 

administrasinya, dan 

1 Tata waktu dan-lagi-lagi tata kerja-sistem target pekerjaan yang ketat 

menyebabkan segala perencanaan partisipatif dan negosiasi tidak 

bisa diterapkan pada pekerjaan tanaman di seluruh lahan Perum 

Perhutani karena keterbatasan waktu. Perencanaan partisipatif dan 

negosiasi yang menjadi dasar PHBM memerlukan waktu yang lebih 

panjang daripada sistem lama yang instruktif; dan melihat tata waktu 

Perum yang ketat hampir tidak dimungkinkan diselipkannya materi ini, 

apalagi jika harus disertai dengan penguatan kelembagaan 

masyarakat setempat.

1 LSM pendamping-seperti juga ujung tombak Perum Perhutani yang 

bertugas mendampingi masyarakat, seperti mandor, mantri, dan 

suplap-tidak diberi ruang untuk mengembangkan program dan 

rencananya sendiri, atau menyampaikan aspirasi dari masyarakat jika 

22 Sebagian besar bahan tulisan ini berasal dari "Kronologi Mei: Laporan Pendampingan  
   Desa Program PHT Randublatung Bulan Mei".
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berbenturan dengan segala aturan dan juklak-juknis perum yang 

sudah ada atau justru karena juklak-juknisnya belum ada.

1 Mantri yang kini bekerja bersama masyarakat dididik dan disiapkan 

untuk menjadi 'komandan' masyarakat dan bukannya menjadi 

pendamping masyarakat desa. Kontrol, pengawasan, evaluasi, dan 

perencanaan pelaksanaan sama sekali tidak melibatkan pemerintah 

daerah dari tingkat lurah, camat atau bupati.

1 Dalam pelaksanaannya PHBM tidak memberdayakan perangkat desa 

atau stakeholder lainnya untuk betul-betul terlibat dan bukan sebagai 

formalitas pelengkap belaka.

1 Karena keterbatasan kemampuan merumuskan masalah yang 

dihadapi masyarakat, dan juga karena keterbatasan anggaran yang 

ada maka program PHBM lebih banyak berbicara mengenai hasil akhir 

berupa pola tanam dan jenis tanaman, daripada berbicara mengenai 

proses pembelajaran masyarakat yang membuka kemungkinan 

terciptanya beragam hasil akhir berupa pola tanam dan sistem 

silvikultur.

1 Karena tidak ada pendidikan, kursus, atau plot demonstrasi yang 

serius; maka PHBM dikerjakan tanpa kerangka acuan yang jelas. Di 

tingkat pelaksana teknis terjadi keragu-raguan mengambil keputusan. 

Belum lagi banyak para pelaksana teknis PHBM yang gagal 

mengaitkan program baru ini pada semangat otonomi daerah seperti 

yang tertuang dalam draft PHBM yang disusun Tim PHBM Perum 

Perhutani.

1 Di tingkat pengambil kebijakan Perum Perhutani terdapat keengganan 

untuk melepas kewenangannya menangani perencanaan sehingga 

pelaksanaan perencanaan partisipatif hanya mengesahkan rencana 

Perum yang sudah disiapkan sebelumnya. 

1 Di tingkat pengambil kebijakan dan pelaksana lapangan, terdapat 

kekhawatiran untuk diawasi lebih banyak orang/pihak. Misalnya saja 

usaha untuk mengklarifikasi penerimaan upah oleh pesanggem 

dicurigai sebagai upaya yang membahayakan posisi jabatannya.  
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Pada akhirnya di KPH Randublatung pelaksanaan sosialisasi STP 

PHBM hanyalah menjadi 'ganti nama-program sama' seperti yang sering 

diucapkan oleh para staf Perum di awal sosialisasi, "Sebetulnya STP 

PHBM nama baru program-program sosial yang sudah ada seperti MA-

LU, MA-MA, PS, MR, dan PMDHT. Jadi Perum Perhutani itu sudah sejak 

dulu memperhatikan kesejahteraan masyarakat…."  

7. Masyarakat Tanpa Mimpi yang (Akan) 'Ketiban Sampur‘

Hambatan pelaksanaan pengelolaan hutan yang lestari bukan 

hanya mendapatkan pada pengelola hutan selama ini, tetapi juga dari 

masyarakat yang nantinya akan mendapatkan peran lebih besar dalam 

pengelolaan hutan. Peran lebih besar, tentunya dengan hak yang lebih 

besar. Juga tanggung jawab yang lebih besar. 

Ada banyak kelebihan yang dimiliki masyarakat sebagai pengelola 

hutan daripada sebuah perusahaan tunggal. Misalnya saja dalam hal 

keluasan wilayahjangkauan, kedekatan-secara fisik dan psikis--dengan 

sumber daya alamnya, ketergantungan-baik langsung maupun tidak 

langsung-yang lebih tinggi,  dan jika disertai dengan imbalan hak yang 

seimbang akan cukup tersedia tenaga kerja. 

Tetapi di sisi lain masyarakat juga memiliki banyak kekurangan 

yang membutuhkan pembimbingan mengingat sejarah mereka sebagai 
23masyarakat yang tersisih. Beberapa kelemahan   yang dapat ditangkap 

selama ini adalah:

1 Masyarakat telah kehilangan mimpinya sehingga sukar merencana 

jauh ke depan. Hal yang lebih menjadi sebab kenapa orang tidak 

mempunyai pikiran tentang masa depan adalah kemiskinan yang 

sudah turun-temurun seperti takdir. Orang disibukkan dengan 

memikirkan apa yang akan dimakan hari ini. Memikirkan masa depan 

adalah sama halnya tidak berpikir akan makan apa hari ini 

(Wirabaskara, 2000a). 

23 Kelemahan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini bukanlah sesuatu yang 
   bersifat pukul rata terjadi di semua desa. Setiap desa mempunyai karakteristiknya 
   sendiri-sendiri, dan selalu diantara generalisasi yang dibuat terdapat banyak  
   perkecualian, misalnya, petani tak berlahan yang inovatif dan rajin, atau pesanggem 
   perempuan yang menjadi panutan bagi pesanggem lain dalam hal teknik bercocok 
   tanam (Martina, 2000). 
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1 Sikap hidup-terutama pemuda--konsumtif yang diperparah dengan 

gaya serta perilaku mereka yang  cenderung mengimitasi kehidupan 

orang kota yang dianggap lebih modern.

1 Ada perasaan gengsi--di kalangan pemuda--menjadi petani, selain 

karena anggapan bahwa bertani adalah pekerjaan orang awam, juga 

karena menjadi petani tidak memberikan prospek yang cerah.

1 Mayoritas masyarakat berpendidikan rendah (lulus sekolah dasar) 

bahkan ada sebagian warga yang tidak pernah mengenyam 

pendidikan sama sekali. Berkaitan dengan butir sebelumnya 

pendidikan di masa lalu juga tidak mendekatkan anak didik dengan 

alam sekitarnya. Kurikulum muatan lokal yang kurang dimanfaatkan 

untuk membantu anak didik mengenali alam di sekitarnya dan 

mempersiapkan diri bekerja mengelola sumber daya alam yang 

berada di dekatnya.

1 Pola kebiasaan hidup masyarakat yang cenderung lamban dan lambat 

mengantisipasi perubahan. Hal ini sebagai implikasi dari pengaruh 

irama alam yang ajeg dan lamban (Sulistyaningsih, 2000).

1 Masyarakat terbiasa dengan instruksi atau perintah, masih perlu 

berlatih mengambil keputusan bersama dan konsekuen terhadap 

keputusan yang tersebut (Suprapto, 2000a) · Rendahnya kemampuan 

dan disiplin berorganisasi, serta kurangnya kesempatan untuk 

mengasah dan mengembangkan kemampuan manajerial.· 

Kewirausahaan rendah. Selain karena rendahnya naluri bisnis dan 

kemampuan manajerial, mungkin sekali disebabkan karena 

terbatasnya peluang, sarana, pra-sarana, dan informasi yang tersedia 

(Sanyoto dan Chehafudin, 2000).

1 Merasa bahwa hidup itu penuh risiko, masyarakat tidak berani 

melakukan inovasi.

1 Bersikap curiga dan was-was terhadap pendatang baru atau program 

baru, mengingat kegagalan program yang pernah terjadi sebelumnya, 
24takut terbebani utang, atau karena terlalu sering dipokili .

1 Tersimpan konflik laten horizontal, baik di satu desa maupun antar 

desa.

24 Jawa = Diakali/diliciki.
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1 Takut mengungkapkan pendapat-terutama ketidaksetujuan-karena 

merasa dirinya sebagai subyek kecil yang tidak pantas memberikan 

masukan dalam kelompoknya.

1 Rendahnya peran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di 

tingkat rumah-tangga, kelompok, dan desa (Sulistyaningsih, 2000).

Masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa sekitar 

hutan tampaknya sesuatu hal yang biasa dijumpai di seluruh wilayah 

pedesaan di negara berkembang manapun. Inilah salah satu PR yang 

menjadi tugas para penopang untuk mengukur dan menilai sejauh mana 

peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat ditingkatkan.  Di lain 

pihak dalam kerangka pengelolaan  hutan yang partisipatif perlu pula 

dilaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan 

kualitas organisasi mereka, baik yang formal maupun informal. Ini menjadi 

tugas bagi siapa saja yang berkeinginan melestarikan hutan. Secara 

umum ada tiga hal yang perlu dibenahi dalam upaya meningkatkan 

masyarakat, yaitu:

1 Demokratisasi kehidupan sosial,

1 Penguatan kelembagaan dan organisasi, dan

1 Peningkatan perekonomian pedesaan.

Tiga hal ini cukup berat untuk dilaksanakan sendirian oleh penopang yang 

manapun. Untuk itulah dirasa perlu untuk membuat sebuah 

lembaga/konsorsium yang bekerja bersama-sama untuk mencukupi 

bekal yang diperlukan masyarakat untuk bisa mengelola hutannya 

dengan mandiri.

8. Penutup (Bukan Kesimpulan)

Sengaja bab terakhir tidak berusaha mencapai suatu kesimpulan, 

kecuali bahwa tugas kita semualah yang hadir di sini untuk membuat 

kesimpulan, dan segera menyusun rencana aksi menindaklajuti 

kesimpulan hari ini.

Paling tidak kita bisa melihat 'tumpukan PR peninggalan generasi 

lampau di meja belajar kita'. Ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa 

mengerjakannya sendirian, saatnyalah kita mencoba belajar bersama 

untuk bisa memecahkan masalah kita semua.  Di dalam proses belajar 
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bersama ada perubahan sebagai bagian dari proses tadi, sehingga--

paling tidak-kita harus menyiapkan diri menghadapi perubahan itu, dan 

bukan menghindarinya. 

Sudah saatnya kita menghapus kata-kata mutiara "Perum 

Perhutani bukan lembaga sosial" karena Perum-atau siapapun pengelola 

hutan di tanah Jawa ini--berkewajiban melestarikan ekosistem hutan, dan 

melihat masa lalu yang dekat ini kita harus segera sadar bahwa 

komponen ekosistem hutan yang paling berpengaruh adalah manusia: 

masyarakat desa sekitar hutan. Satu-satunya jalan melestarikan hutan 

adalah dengan mengasuh masyarakat, mendampinginya, dan sesekali-

jika diperlukan--membimbingnya. Dengan kata lain, menjadi lembaga 

sosial. Tanpa itu, tidak mungkin rasanya kewajiban menjaga kelestarian 

ekosistem hutan bisa ditunaikan.

Tugas membina masyarakat adalah tugas yang berat. Sudah 

saatnya beban berat ini dibagi pada lebih banyak pihak; pada lebih banyak 

penopang hutan.  Kata kunci di sini adalah berbagi peran. Kita bisa mulai 

menata kembali hubungan kerja berbagai macam penopang hutan dalam 

suatu kerangka yang baru, dari sini muncul begitu banyak alternatif, bisa 

berupa reposisi kedudukan Perum Perhutani, PEMDA, DPRD, dan 

masyarakat dalam berinteraksi dengan sumber daya hutan, atau 

membentuk lembaga baru, semisal Dewan Kehutanan Daerah.

Lebih jauh diperlukan juga masa-masa belajar bersama dalam 

posisi dan peran yang baru itu. Masa-masa transisi ini memerlukan 

evaluasi demi evaluasi untuk terus menyelaraskan mekanisme 

pengelolaan hutan daerah dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

sepanjang perjalanan. 



066

Iklim Usaha Yang Kondusif Dalam...

Daftar Pustaka
uAR PA. 1999 a. "Laporan Mediasi Desa Temulus, Kecamatan 

Randublatung, Kabupaten Blora". Tidak diterbitkan.

________. 1999 b. "Laporan Penelitian Kolaboratif: Penjarahan Hutan Di 

Sekitar Desa Temulus Randublatung". Tidak diterbitkan.

Astraatmaja, Rama. 1998. "Reformasi Kehutanan dari Kacamata 

Mahabarata : Kasus Penjarahan Hutan di Jawa". Makalah 

diskusi Penjarahan Hutan Jati di Jawa di UGM tanggal 21 

September 1998. Tidak diterbitkan.

________. 2000a. "Kontrak yang Dibayar Janji, Sukses Tanaman atas 

Biaya Pesanggem : Laporan Survey Kontrak dan Pembayaran 

Upah Tanaman di Lahan Hutan Perum Perhutani". Tidak 

diterbitkan

________. 2000b. "Notulensi Diskusi Semangat Otonomi Daerah pada 

UU no 22 dan 25 tahun 1999 sebagai Norma Desentralisasi 

Pengelolaan Hutan Daerah". Tidak diterbitkan.

Astraatmaja, Rama dan Purnomo Aji. 2000. "Laporan Berkala PHPT Desa 

Mendenrejo dan Sumberrejo". Tidak diterbitkan. 

Bagiyono, Radian. 2000. "Pola Pengelolaan Hutan Rakyat: Studi Kasus di 

Dusun Kedung Keris, Desa Kedung Keris, Kecamatan Nglipar, 

Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DIY". Skripsi Fakultas 

Kehutanan UGM. Tidak diterbitkan.

Bagiyono, Radian dan Sulistyaningsih. 2000. "Laporan Berkala PHPT 

Desa Pilang dan Kelurahan Randublatung". Randublatung. 

Tidak diterbitkan. 

Direksi Perum Perhutani. 1998. Statistik Perum Perhutani Tahun 1993-

1997. Perum Perhutani. Jakarta.

Hardjosoediro, Soedarwono (penerjemah). 1985. Tabel Tegakan 

Tanaman Jati H. E. Wolff von Wulffing.  Fakultas Kehutanan 

UGM. Yogyakarta.

Hobbley, M. 1996. Participatory Forestry: The Process of Change in India 

and Nepal. Rural Development Forestry Study Guide 3. London.

Kantor Statistik Kabupaten Blora. 1995. "Randublatung dalam Angka". 

BPS. Blora.

________. 1997. "Randublatung dalam Angka". BPS. Blora.



063PROSIDING SEMILOKA PHPT 063PROSIDING SEMILOKA PHPT

Kristanto, Kustiah dkk. (ed.). 1986. Ekonomi Pemasaran dalam Pertanian: 

Bunga Rampai jilid I. Yayasan Obor Indonesia dan Gramedia. 

Jakarta.

Martina, Eni. 2000. "Kiprah Wanudya Temulus". WASIS. Edisi 

perdana/Juni/2000.

Peluso, Nancy Lee. 1992. Rich Forests, Poor People; Resources Control 

and Resistance in Java. University of California Press. 

California.

Perum Perhutani KPH Randublatung. 2000. "Petunjuk Nomor Pekerjaan 

Rencana Tehnik Tahunan Tahun 2000". Perum Perhutani KPH 

Randublatung. Randublatung.

Sanyoto, Rohni. 2000 a. "Kalkulasi Input dan Output Pesanggem dari 

Lahan Andil di Bagian Hutan Randublatung". Tidak diterbitkan.

________. 2000 b. "Notulensi Rakor Kecamatan Randublatung 12 Juni 

2000". Tidak diterbitkan.

________. 2000 c. "Kronologi Mei: Laporan Pendampingan Desa 

Program PHT Randublatung Bulan Mei". Tidak diterbitkan.

Sanyoto, Rohni dan Chehafudin. 2000. "Laporan Berkala PHPT Desa 

Gembyungan dan Plosorejo Kecamatan Randublatung". Tidak 

diterbitkan.

Setyarso, Agus dan Joko Soeprijadi.  1998. "Kajian Struktur Sentra 

Industri Kerajinan Kayu Jepara Guna Mendukung 

Keberlanjutannya". Fakultas Kehutanan UGM dan Perum 

Perhutani Unit I. Yogyakarta.

Soetomo, Greg. 1997. Kekalahan Manusia Petani : Dimensi Manusia 

dalam Pembangunan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.

Sulistyaningsih. 2000. "Tinjauan Sosiologis Masyarakat Randublatung". 

Tidak diterbitkan.

Suprapto, Edi. 2000 a. "Laporan Berkala PHPT Desa Temulus". 

Randublatung. Tidak diterbitkan.

________. 2000 b. "Setiap Andil Punya Cerita : Laporan Kehidupan dan 

Keseharian Berbagai Tipe Pesanggem." Tidak diterbitkan.

Suryanto. 2000. "Neraca Finansial Pertanian di Lahan Andil dan Non-

Andil : Profil Pesanggem KPH Randublatung". Tidak diterbitkan.



066

Iklim Usaha Yang Kondusif Dalam...

Susanti, Ari dkk. (ed.). 2000. Proceeding Lokakarya Pengelolaan Hutan 
uBersama Masyarakat. Lembaga AR PA. Yogyakarta. 

Tim PHBM Perum Perhutani. 2000. "Draft Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat". 

Walker, Samuel. 1988. Sense and Non-Sense about Crime : A Policy 

Guide. Brooks/Cole Publishing Company. California. 

Wirabaskara, Basunanda. 2000a. "End the Penny: Nothing Get In, 

Nothing Get Out". Kajian antropologi Desa Bodeh Kecamatan 

Randublatung. Tidak diterbitkan.

________. 2000 b. "Pendidikan yang Memperparah Kemiskinan". Kajian 

antropologi manusia Randublatung. Tidak diterbitkan.

Wirabaskara, Basunanda dan Ronald M. Ferdaus. 2000. "Laporan 

Berkala PHPT Desa Bodeh dan Sambongwangan." 

Randublatung. Tidak diterbitkan.

Wiyanto, Tunggul. 1996. "Studi Kontribusi Pakan Ternak dari Pilot Proyek 

Pengelolaan Hutan Jati Optimal : Studi Kasus di RPH 

Randualas, BKPH Dungus, KPH Madiun". Skripsi Fakultas 

Kehutanan UGM. Tidak diterbitkan.

Yuwono, Teguh. 1998. "Sebaran Keamanan Hutan dan Persepsi 

Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Program Pengamanan 

Hutan Jati". Skripsi Fakultas Kehutanan UGM. Tidak diterbitkan.



001

25PHBM Kondisi Faktual dan Harapan
26 Sumindar

Diawali oleh rasa keprihatinan akan kondisi hutan dan kehutanan di 

Randublatung, sangat terasa hilangnya ribuan tanaman hutan yang 

semula merupakan perlindungan bagi kebutuhan masyarakat berubah 

fungsi  menjadi dataran yang gersang dan luas yang tidak memberi 

harapan apapun dimasa yang akan datang. Perlu penyadaran dari 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hutan (terutama 

masyarakat sekitar hutan) yang dari segi kuantitas dan intensitasnya 

sangat bergantung terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitarnya, 

terutama sebagai penopang perekonomian keluarga.

Kondisi hutan yang sudah tidak memungkinkan kembali untuk 

dimanfaatkan sebagai produk, memasuki tahap perbaikan dan 

pembangunan kembali untuk keterjaminan kebutuhan masyarakat di 

masa yang akan datang. Melihat keadaan yang sudah tidak 

menguntungkan, muncul niat baik dari Perum Perhutani dengan 

meluncurkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

yang sosialisasinya sudah dilakukan terutama beberapa desa sekitar 

Randublatung. Yang perlu kita cermati bersama adalah prinsip-prinsip 

dasar PHBM, sejauh mana aplikasi dan sosialisasinya terhadap 

masyarakat.

PHBM sebagai upaya pengelolaan sumber daya hutan secara 

bersama antara Perum Perhutani dengan masyarakat berdasarkan atas 

azas dan prinsip tertentu (dilandasi rasa adil, demokratis/proporsional dan 

atas dasar proses perencanaan dan kesepakatan bersama) untuk 

menyelaraskan kepentingan dan kebutuhan kedua pihak (Perum 

Perhutani, dalam Lokakarya Madiun). Tekanan PHBM juga pada bentuk 

pembagian peran pada sistem produksi, yaitu pembagian dalam ruang, 

waktu, dan kegiatan.

25 Disampaikan dalam Lokakarya "Pengelolaan Hutan Partisipatif Terintegrasi Sebagai 
Implementasi PHBM Peluang dan Tantangannya" di Randublatung 28-29 Juni 2000

26 Penasehat Lembaga Rembug Hutan Temulus
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Analisis Tujuan PHBM

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program PHBM, kita 

bisa memulainya dari pembahasan tujuan program tersebut. Secara 

singkat kami bandingkan kondisi saat ini dan prakondisi yang harus 

dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk 

mengkritisi kembali yang memungkinkan reorientasi terhadap tujuan 

apabila tidak bisa diterapkan dilapangan.

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, tujuan ini jangan sampai 

menimbulkan pengertian yang dipelintirkan tentang pengertian 

masyarakat yang akan ditingkatkan kesejahteraannya, perlu ada 

keberpihakan dari semua pihak untuk memprioritaskan strata 

masyarakat yang betul-betul masih memerlukan. Selain itu definisi 

kesejahteraan bukan hanya peningkatan pendapatan perkapita, tapi 

ada faktor lain yang pengaruhnya sangat signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat, yaitu rasa aman dan adil dalam bekerja, 

kondisi itu akan tercipta apabila ada kesadaran semua pihak (pemda, 

DPRD, desa, masyarakat, LSM) untuk memprioritaskan tujuan 

bersama membangun dan menjaga kelestarian hutan, ada kepastian 

hukum yang jelas mengenai peran proporsional masing-masing pihak 

tidak ada lagi saling mendominasi.

2. Peningkatan peran dan hak masyarakat terhadap pengelolaan 

sumber daya hutan dan lingkungan, untuk mencapai tujuan yang 

kedua ini harus diperjelas peran apa yang dapat dilakukan sesuai 

dengan keinginan dan kemampuan masing-masing. Mengenai hak 

masyarakat perlu penjelasan yang lebih konkrit di tingkat lapangan, 

kejelasan akan hak masyarakat secara hukum ikut membantu 

menciptakan rasa aman dan terlindungi (mengenai peran masyarakat 

dikaji lebih lanjut dalam sub pikiran dalam makalah ini).

3. Peningkatan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian 

sumber daya hutan dan lingkungan, untuk memupuk rasa tanggung 

jawab syarat utama adalah adanya kepastian hukum hak dan 

kewajiban yang ditunjang oleh penegakan hukum yang baik. Harapan 

agar semua pihak yang berkepentingan mengutamakan kelestarian 

BAB IV Makalah-Makalah
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sumber daya hutan  dan lingkungan akan menjadi sulit apabila kita 

tidak pernah tahu tingkat kepentingannya, sebagai contoh masyarakat 

sekitar hutan yang jelas-jelas mempunyai kepentingan yang besar 

menjadi terpinggirkan akibat tidak adanya keberpihakan dan 

aspirasi yang terhenti, sehingga rasa tanggung jawabnya kurang, 

apalagi pembinaannya sangat kurang.

4. Peningkatan mutu dan produktivitas sumber daya hutan sesuai 

fungsi dan peruntukannya. Hutan wilayah Blora dan Randublatung 

sebagian besar termasuk hutan produksi yang memprioritaskan kayu 

sebagai hasil utama. Selama ini peningkatan produksi lahan sudah 

berjalan walau masih banyak hambatan misal dengan memberikan 

luasan andil bagi masyarakat yang membutuhkan lahan, sementara itu 

untuk diversifikasi produk kayu masih kurang. Kita tidak pernah tahu 

berapa industri kayu yang ada di Blora secara benar sehingga 

kapasitas produksi bisa dikontrol dari keterbatasan sumber daya 

hutan, untuk itu perlu adanya kontrol dan keterlibatan para pengusaha 

untuk turut serta dalam PHBM (bersama dan terintegrasi dengan 

semua pihak)

5. Penyelarasan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan dengan 

kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat. Tujuan terakhir ini 

perlu kita garis bawahi betul. Ada dua sudut pandang yang berbeda 

mengenai aplikasi tujuan ini, yang pertama dengan adanya usaha 

menyelaraskan program berarti program bukan dari aspirasi 

masyarakat (bersifat top down). Sebaiknya mulai sekarang bentuk 

kebijakan seperti ini perlu dikurangi, dan apabila sudah ada program 

seperti PHBM maka sosialisasi perlu ditingkatkan sehingga semua 

pihak (terutama masyarakat daerah) bisa mengevaluasi dan memberi 

masukan untuk melakukan pembenahan. Harapannya pada sudut 

pandang yang kedua yaitu, tiap program yang diperuntukkan bagi 

masyarakat daerah harus bersifat spesifik lokal , sehingga bisa 

membumi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, 

menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek dari 

pembangunan tapi juga sebagai subjek yang juga  turut  serta  secara 
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aktif membangun dirinya sendiri menuju masyarakat yang mandiri, 

paling tidak apabila cara pandang yang kedua yang diterapkan, prinsip 

partisipatif dan mandiri bisa diterapkan dalam PHBM

Peran Masyarakat

Kajian mengenai peran masyarakat sangat menarik, ada beberapa 

indikator yang bisa digunakan untuk menilai sejauh mana peran 

masyarakat dalam pengelolaan hutan di Randublatung selama ini. 

Persepsi masyarakat disini adalah masyarakat secara umum baik yang 

berada di sekitar hutan maupun golongan masyarakat yang berinteraksi  

secara tidak langsung. Kami ingin menekankan masyarakat sekitar hutan 

yang interaksinya lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka 

secara nyata mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap hutan, 

baik sebagai penopang ekonomi keluarga maupun secara lingkungan. 

Selama jangka waktu yang sangat lama peran mereka masih sangat kecil 

secara kualitas, ini terbukti dengan jenis pekerjaan yang bisa mereka 

kerjakan dalam hutan. Hilangnya akses terhadap hutan (sekarang 

dikelola Perum Perhutani) membuat budaya dan rasa kepemilikan 

terhadap hutan sangat rendah, dari generasi ke generasi akses terhadap 

hutan mulai dikurangi. Peran yang semakin kecil sementara himpitan 

kepentingan dan kebutuhan terhadap hutan semakin besar membuat 

tindakan sosial yang tidak terkontrol (bukti : peristiwa penjarahan kayu 

yang semakin besar beberapa tahun terakhir). 

Beberapa contoh yang dapat dijadikan gambaran betapa kecil 

peran masyarakat dalam kehutanan adalah, pola kerjasama yang 

diprogramkan Perum Perhutani sebagian besar masih pada kegiatan 

pembangunan hutan (penanaman). Untuk berbagi kegiatan ini yang 

tersentuh golongan masyarakat pesanggem (golongan tua) dan 

masyarakat yang memang masih membutuhkan lahan. Keterbatasan 

berbagi kegiatan juga dibatasi waktu dan ruang,  artinya walaupun 

kesempatan berbagi dalam kegiatan tanaman tapi tidak aspiratif terhadap 

jangka kebutuhan yang masyarakat perlukan, demi kepentingan 

perusahaan, keterlibatan itu menjadi alasan yang utama.
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Dengan adanya program baru PHBM yang disosialisaikan Perum 

Perhutani diharapkan tidak hanya jadi slogan saja, terutama prinsip dasar 

"perencanaan partisipatif" diharapkan dalam pelaksanaan pekerjaan 

bukan keputusan satu pihak saja tapi melibatkan masyarakat sejak 

perencanaan sampai tahap evaluasi; "pembelajaran bersama" tidak ada 

dominasi salah satu pihak dalam memutuskan hal teknis di lapangan; 

"perhutani sebagai fasilitator",artinya peran Perum Perhutani sebagai 

pemercepat proses bukan sebagai majikan yang berhak memerintah 

tanpa mempedulikan keinginan masyarakat; "pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan" dalam hal ini bantuan pembangunan ekonomi tidak bersifat 

searah dan tidak mendidik, selama ini Perum Perhutani akan merasa 

cukup hanya dengan menghamburkan anggaran untuk menjadi dewa 

penolong tapi pembinaan dan prosesnya tidak ditindak lanjuti (Perum 

Perhutani terkesan sebagai dermawan yang membagi-bagikan uang) 

sedangkan proses pendidikan dilupakan (bukan berarti semua proses 

harus jadi tanggung jawab Perum Perhutani); "keadilan/proporsional 

melalui berbagi peran, sistem produksi, ruang, waktu dan kegiatan"  

usaha “sharing” dan keputusannya harus disepakati semua pihak; 

"kejelasan hak dan kewajiban" dalam melakukan kerjasama semua harus 

jelas tidak ada yang disembunyikan, contoh berapa pesanggem yang 

mengert i  akan kontraknya,  usaha pembodohan dengan 

menyembunyikan hak dalam kontrak harus dihilangkan dengan 

melibatkan semua pihak sebagai kontrol (LSM, pemerintah desa,) selaras 

dengan prinsip "keterbukaan"; "Prosedur dan mekanisme sederhana", 

yang menjadi kendala utama dalam penerapan program selama ini justru 

akibat dari prosedur yang sangat rumit yang hanya bisa dimengerti oleh 

sebagian orang. Hambatan yang bersifat teknis dan perlu waktu singkat 

menjadi berlarut-larut akibat pengambilan keputusan yang berbelit, 

karena seringkali aparat di daerah tidak berani memutuskan sesuatu yang 

penting. Ibarat masalah ada di Randublatung yang mengambil keputusan 

di Jakarta. Sudah seharusnyalah semua masalah yang ada di lapangan 

dapat diselesaikan di tempat itu juga.

Mudah-mudahan sedikit pemikiran ini bisa dikritisi dan menjadi 

sumber dari pemecahan masalah yang bersifat spesifik lokal .
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Tolok ukur

Tolok ukur peran yang dapat dinilai :

Lahan

Realisasi

Peran masyarakat dalam mengolah lahan masih 

sangat terbatas pada penanaman yang manajemen 

lahannya masih dari Perum Perhutani, artinya 

masyarakat t idak bisa memilih alternatif 

pengelolaan lahannya sendiri.

Kegiatan

Tenaga

Kualitas 
Hubungan

Kegiatan yang dapat dilaksanakan bersama masih 

terbatas pada usaha pembangunan hutan 

(penanaman kembali), otomatis yang terlibat 

langsung dalam kegiatan ini adalah golongan 

pesanggem yang rata-rata dalam strata sosial 

masuk golongan tua, sedangkan untuk strata sosial 

yang sangat potensial seperti pemuda dan wanita 

masih sangat terbatas.

Kalau kita hitung secara kasar tenaga masyarakat 

dalam membangun hutan sangatlah besar dan tidak 

sebanding dengan upah yang diterima (rata-rata 

hanya 900 r ibu/hektare),  apalagi akses 

pengolahannya dibatasi waktu yang relatif pendek.

Hubungan masyarakat dengan pengelola hutan 

(Perum Perhutani) masih bersifat budak dan 

majikan, tidak ada kesetaraan dalam melakukan 

kerjasama. Hal ini dibuktikan masyarakat tidak bisa 

menentukan sendiri apa yang dikehendaki, opsi 

yang ditawarkan Perum Perhutani sebatas pola 

tanam yang kaku, tanpa mempertimbangkan aspek 

keinginan masyarakat (bukan berarti tidak ada 

kompromi antara masyarakat dan Perum 

Perhutani).
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Sistem PengelolaanTolok ukur

Lama Lama3-4 th 2 th

Perbandingan beberapa sistem pengelolaan

Partisipasi

Masa Kontrak

Lahan
Pertanian

Hasil 

Pertanian

Hasil 

Kehutanan

MR PS Konvensional
Bagi Hasil
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PELUANG, HAMBATAN, DAN TANTANGAN GERAKAN 

KEHUTANAN MASYARAKAT DI INDONESIA

 (dari perspektif perkembangan kebijakan)
27Oleh : Diah Rahardjo

Makalah ini disusun sebagai sumbangsaran pemikiran mengenai 

peluang, hambatan dan tantangan dari pengelolaan hutan partisipatif 

dalam mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Bersama Mayarakat 

(PHBM). Sumbangsaran ini didasarkan pada pandangan dan pemikiran 

gerakan kehutanan masyarakat, serta pengalaman yang sempat diikuti, 

bukan saja di Jawa namun juga di luar Jawa. Mungkin dalam sajian ini 

lebih melihat dari sisi kebijakan dan gejala perubahan dalam gerakan 

kehutanan masyarakat.

Apa Peluang Bagi Gerakan?

Pemikiran-pemikiran mengenai strategi pengelolaan hutan baik di 

jawa maupun di luar Jawa, yang lebih adil dan lestari sudah banyak 

dibicarakan di banyak seminar dan lokakarya. Para praktisi dari gerakan 

kehutanan masyarakat di Indonesia, baik pemerintah (dalam hal ini 

Departemen Kehutanan dan Perkebunan); perguruan tinggi; LSM yang 

mendampingi penguatan kelompok tani hutan (KTH) di Jawa, Perum 

Perhutani; Lembaga Internasional dan beberapa praktisi perorangan 

lainnya, telah banyak menyiapkan konsep dan menguji coba pemikiran-

pemikiran ke arah pengelolaan yang adil dan lestari.

Jika gerakan kehutanan masyarakat dianggap sebagai suatu 

gerakan massa yang dinamis, saat ini ada beberapa peluang yang dapat 

dijadikan bahan pemikiran untuk merubah atau mencoba pendekatan lain 

dalam memperjuangkan posisi masyarakat setempat dan masyarakat 

hukum adat.

1. Kondisi krisis yang dialami oleh bangsa dan negara mamaksa 

Pemerintah untuk berfokus pada kebijakan ekonomi rakyat.

27 Ford Foundation, Jakarta
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Di dalam bidang kehutanan, kebijakan tentang redistribusi aset ini 

kehutanan kepada skala kecil dan menengah terus mendapat tekanan 

dari  semua  pihak.  Dengan  menggunakan kelembagaan koperasi, 

kelihatannya aset ini sudah  mulai  dibuka,  walaupun   masih   dengan 

setengah hati, namun perlu dilihat bahwa ini merupakan peluang bagi 

masyarakat untuk menempatkan posisinya sebagai pengelolaan 

hutan. Peluang ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengangkat sistem 

sistem pengelolaan yang dimiliki oleh masyarakat adat maupun 

masyarakat hukum adat untuk diakui dan dilindungi sebagai salah 

satu pelaku dalam pengelolaan aset.

2. Masa transisi dalam formulasi kebijakan di bidang kehutanan dan 

desentralisasi. Saat ini merupakan peluang untuk mendorong 

perubahan kebijakan yang menempatkan posisi masyarakat hukum 

adat, serta masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan 

sebagai mana mestinya. Terlepas dari kekurangan substansi dari UU 

No. 41 Th. 1999, undang-undang ini mempunyai 33 pasal yang 

mengaitkan keberadaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dan 

masyarakat hukum adat (lihat lampiran). Secara positif 

peluangnya ada pada memformulasikan kebijakan turunan UU No. 41 

Th. 1999 yang lebih terbuka.

Dari posisi masyarakat hukum adat, dimana hutan adat diakui 

keberadaaan pada kawasan hutan negara, ada peluang untuk 

memperjuangkannya ke arah pengembalian dan perlindungan hutan 

adat secara hukum. Dari beberapa diskusi dalam tentang keberadaan 

hutan adat, dan juga dalam rancangan peraturanh pemerintah (RPP) 

tentang keberadaan hutan adat, masih terlihat bahwa ada beberapa 

pertanyaan kunci yang masih diperdebatkan yaitu :

a. Kriteria masyarakat hukum adat

b. Letak dan beberapa luas hutan adat

c. Bagaimana proses pengakuan keberadaan hutan adat saat ini

Walaupun selayaknya RPP hutan adat ini tidak mengatur tiga hal 

tersebut, namun kondisi ini memberikan peluang untuk mengangkat 

kembali keberadaan masyarakat hukum adat, menyampaikan peta 
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wilayah adat yang telah dibuat oleh Masyarakat Adat dan proses 

negosiasi untuk pengembalian dan perlindungan hutan adat.

Gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AMAN 

sebagai satu aliansi masyarakat adat se-nusantara, merupakan suatu 

gerakan   yang   amat   strategis   dalam   memperjuangkan   hak  dan 

pengembalian atas hutan atau wilayah adat yang telah “dinegarakan” 

oleh pemerintah selama ini.

3. Pilihan-pilihan kebijakan terhadap akses masyarakat kepada 

pengelolaan hutan. Pilihan pilihan ini merupakan salah satu peluang 

untuk menorong penempatan posisi masyarakat di dalam dan sekitar 

hutan.

(a) Peluang pembahasan hutan adat sebagai peraturan pemerintah. 

Peluang yang bisa dimanfaatkan adalah dalam upaya 

menempatkan kebijakan hutan adat pada kebijakan yang lebih dari 

PP turunan UU Kehutanan. Sehingga hutan adat dapat dikeluarkan 

dari status kawasan hutan negara.

(b) Peluang ada pada kebijakan desentralisasi, dimana dari sisi tata 

ruang seharusnya wilayah adat dapat diperjelas di masa yang akan 

datang oleh pemerintah daerah. Peluang dapat dimanfaatkan 

untuk memperjuangkan batasan yang jelas atas wilayah adat pada 

wilayah administratif (negara, marga, simpung, tongkonan, 

kesepuhan, dll). Dalam PP No. 25 Th. 2000 Pasal 2, ayat (3) nomor 

20, kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi bidang 

pengembangan otonomi daerah :

a. Penetapan syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria 

tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah.

b. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan 

ibukota daerah.

c. Penetapan pedoman perencanaan daerah.

d. Penetapan pedoman susunan organisasi perangkat daerah.

e. Penetapan pedoman formasi perangkat daerah.

f. Penempatan pedoman tentang realokasi pegawai.

g. Penetapan pedoman tata cara kerjasama daerah dengan 

lembaga/badan luar negeri.
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h. Penetapan pedoman kerjasama antar daerah/desa dengan 

pihak ketiga. 

i. Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan 

pelaksanaan kewenangan daerah di kawasan otorita dan 

sejenisnya.

j. Penetapan pedoman satuan polisi pamong praja. 

k. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan asosiasi 

pemerintah daerah dan asosiasi DPRD.

l. Penetapan pedoman mengenai pengaturan desa.

m. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan dan 

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/desa.

n. Penetapan pedoman Tata Tertib DPRD.

o. Pengaturan tugas pembentukan kepada daerah dan desa.

p. Pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, 

pertanggungjawaban dan pemberhentian serta kedudukan 

keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

q. Pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.

r. Pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan  Otonomi 

Daerah.

s. Penetapan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah.

t. Penetapan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan daerah.

u. Pengaturan pedoman dan fasilitasi pengelolaan pendapatan 

asli daerah dan sumber pemberdayaan lainnya.

(c) Peluang ada pada pembahasan RPP dari UU No. 41 Th. 1999 dan 

desentralisasi di bidang kehutanan, dimana pengurusan hutan 

yang berkaitan dengan penatagunaan dan fungsi hutan diserahkan 

pada pemerintah daerah. Peluang dapat digunakan untuk 

mendorong proses desain ulang kebijakan peruntukan dan 

penatagunaan hutan kearah pengakuan pengkuan pada Sistem 

Hutan Kerakyatan (SHK) yang ada. Dalam PP No. 25 Th. 2000, 
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Pasal 3 ayat (4) nomor 4, kewenangan propinsi sebagai daerah otonom 

untuk bidang kehutanan dan perkebunan adalah :

a. Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan 

hutan/kebun.

b. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan 

produksi dan hutan lindung.

c. Pedoman penyelenggaran tata batas hutan, rekonstruksi dan 

penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan 

lindung.

d. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal 

perkebunan lintas kabupaten/kota.

e. Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan 

penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya.

f. Penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan 

industri primer bidang perkebunan lintas kabupaten/kota.

g. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas 

kabupaten/kota.

h. Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi, 

produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas 

kabupaten/kota.

i. Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan 

produksi dan hutan lindung.

j. Penyelenggaraan perizinanan lintas kabupaten/kota meliputi 

pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna 

yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengelolaan hasil 

hutan.

k. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di 

bidang kehutanan dan perkebunan.

l. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan 

pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman 

kehutanan dan perkebunan.

m. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, 

sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan.

BAB IV Makalah-Makalah



001PROSIDING SEMILOKA PHPT

n. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas 

kabupaten/kota.

o. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil 

hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota.

p. Turut serta secara aktif bersama pemerintah dalam 

menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan 

dalam rangka perencanaan tata ruang propinsi berdasarkan 

kesepakatan antara propinsi dan kabupaten/kota.

q. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas 

kabupaten/kota.

r. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang 

kehutanan.

(d) Peluang penjabaran UU No. 41 Th. 1999 tentang Kawasan Dengan 

Tujuan Khusus, hutan adat dan hutan desa.

(e) Peluang kebijakan "ijin pemanfaatan dan atau pemungutan hasil 

hutan" yang juga diberikan kepada masyarakat didalam dan sekitar 

hutan dan masyarakat hukum adat.

(f) Kebijakan pengelolaan hutan produksi oleh masyarakat dan  

kawasan dengan tujuan istimewa. Kedua kebijakan ini merupakan 

peluang untuk mendorong penggunaan SHK dalam pengelolaan 

hutan.

(g) Kebijakan HPHKM yang mempunyai 6 prinsip kelestarian, 

kemandirian, demokratis, keadilan, akuntabilitas, dan kepastian 

hukum.  Sebagai suatu proses belajar, program ini, merupakan 

salah satu peluang masyarakat untuk mendapat akses 

pengelolaan hutan.

(h) Kebijakan HPH kecil dan 20 % pembagian saham kepada 

masyarakat (melalui koperasi) oleh pemegang hak pengusahaan 

hutan.

(i) Untuk kasus pengelolaan hutan di Jawa,  Program PMDH terpadu 

dan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

sebagai peluang KTH untuk mendapatkan akses ke dalam hutan. 
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Peluang,

Dari sisi peluang ini, dalam suatu sarasehan tentang Community 

Forestry di Ford Foundation, malah telah didaftar sekitar 26 opsi atau 

pilihan untuk akses masyarakat dalam pengelolan hutan  (terlampir).  Dari 

catatan ini ada hal yang menarik dimana ternyata ada beberapa opsi yang 

sama sekali belum tersentuh prosesnya, baik dari kalangan pemerhati 

maupun pemerintah, diantaranya hutan desa.

Hambatan Apa Yang Ada?

Sampai saat ini belum ada kesamaan pandangan mengenai 

bagaimana praktek pengelolaan hutan yang berasaskan keadilan dan 

lestari. Banyak pihak merasa bahwa perbedaan tersebut yang 

menyebabkan perkembangan kehutanan masyarakat sangat lambat 

bahkan relatif bergerak ke arah yang tidak berkeadilan dan lestari. Praktek 

-praktek pengelolaan hutan di Jawa misalnya, yang dilakukan oleh 

sepihak (Perum Pehutani), masih menjadi sumber sengketa-sengketa di 

lapangan serta menyudutkan posisi KTH dan masyarakat hukum adat. 

Pembicaraan dan pembahasan sengketa yang terjadi di lapangan selalu 

berakhir dengan perdebatan dan belum ada kesepakatan untuk langkah 

ke depan yang menempatkan KTH dan masyarakat hukum adat sebagai 

pengelola hutan.

Beberapa perdebatan dan diskusi mengenai penempatan posisi 

KTH dan masyarakat hukum adat, serta kesempatan untuk membahas 

permasalahan dan jalan keluar dari pengelolaan hutan di Jawa oleh KTH, 

Perum Perhutani dan LSM pendamping KTH serta pemerhati atau praktisi 

kehutanan masyarakat terlihat bahwa minimal ada 3 (tiga) pandangan- 

pandangan dasar yang merupakan penyebab kondisi di atas, yaitu :

1 Pandangan hutan sebagai sebagai sumber daya alam yang harus 

dikuasai oleh negara dan negara masih dikonotasikan sebagai 

Pemerintah. Hal ini masih terlihat dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu pada penjelasan pasal 

pertimbangan paragraf VII, bahwa : 

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam 

undang-undang ini hutan digolongkan ke dalam hutan negara dan 

hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang 
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tidak terbebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang 

Nomor  5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang 

sebelumnya dikuasai Masyarakat Hukum Adat yang disebut 

Hutan Ulayat, Hutan Marga, atau hutan sebutan lain. 

Dimasukkannya  hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum 

adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi 

adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat 

melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. 

Pandangan tersebut selalu dijadikan dasar kebijakan dan alasan dari 

pihak pemerintah bahwa kewenangan pengurusan hutan sepenuhnya 

dilakukan oleh pemerintah dan pengusahaannya diberikan pada pihak 

yang dianggap layak mengusahakan hutan seperti Perum Perhutani 

dan swasta. KTH, masyarakat hukum adat dan masyarakat yang 

tinggal di dalam dan sekitar hutan, masih dipandang sebagai pihak 

yang belum berkemampuan dalam mengelola hutan dan diberikan 

sebutan-sebutan yang sangat meminggirkan keberadaannya. 

1 Pandangan Hutan sebagai komoditi yang harus diusahakan dan 

sebagai investasi negara yang harus diamankan bagi kepentingan 

bangsa dan negara. Dengan sebutan-sebutan perambah hutan; 

peladang berpindah; pencuri kayu; petani subsistem dan istilah lain, 

menempatkan mereka pada posisi yang harus diamankan. Dalam 

perkembangan kebijakan saat ini terlihat bahwa pandangan- 

pandangan semacam ini masih tertanam dan bahkan dijadikan 

landasan dalam perumusan kebijakan , contohnya seperti dalam 

pembahasan RPP dari UU No. 41 Th. 1999, dari 9 draft RPP yang 

sudah ada dalam dikusi pembahasan draft RPP tersebut yang sempat 

diikuti, terlihat dengan jelas bahwa paradigma lama yang 

menunjukkan hutan sebagai komoditi masih terlihat jelas. Bergulirnya 

kebijakan perumisasi untuk kawasan hutan di luar Jawa, 

memperlihatkan bahwa pemerintah masih memandang bahwa 

sumber daya hutan adalah komoditi yang harus dikuasai oleh negara.
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1 Pandangan kesejahteraan rakyat sebagai pemenuhan fasilitas umum 

berdasarkan standar kesejahteraan sosial sehingga penerjemahan 

pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat diarahkan 

pada pemberian fasilitas sekolah, inovasi teknologi pertanian; 

kesehatan; peningkatan pendapatan secara subsistem dan 

penyuluhan. Hal ini tercermin dari banyaknya program pembinaan 

masyarakat desa hutan yang cenderung pada blue print kesejahteraan 

sosial menurut kacamata pemerintah (Departemen Sosial).

Disamping pandangan-pandangan di atas, memang masih banyak 

faktor yang menjadi penyebab bahwa posisi KTH dan masyarakat hukum 

adat menjadi terpinggirkan dalam pengelolaan hutan di Jawa. Hambatan-

hambatan dari sisi proses untuk memunculkan inisiatif kebijakan 

pemerintah pusat, daerah dan BUMN untuk mendukung dan 

mempercepat terciptanya solidaritas semua pihak, diantaranya :

1. Ketidakinginan pemerintah memberikan kepastian hukum dan 

pengakuan dan pengembalian wilayah masyarakat hukum adat masih 

pada taraf perdebatan. Hal ini tercermin pada proses perumusan 

kebijakan belum menyentuh substansi dan cenderung diambangkan 

keberadaan masyarakat adat masih masih dipertanyakan dan belum 

ada upaya pemerintah daerah secara konkrit untuk memulai proses 

identifikasi wilayah adat.

2. Kesadartahuan pemerintah tentang wilayah adat terbatas pusat, 

daerah,  dan pihak swasta.

3. Kurangnya dokumentasi yang dapat dijadikan dasar argumentasi yang 

kuat untuk pengakuan dan pengembalian wilayah adat (letak, luas, 

kondisi dan sistem pengelolaan). Hal ini tercermin dari sangat 

kurangnya kampanye tentang keberadaan masyarakat hukum adat 

yang lebih keras dan kuat.

4. Strategi gerakan pemerhati dan perduli masyarakat hukum adat dan 

masyarakat di dalam dan sekitar hutan ke arah pengakuan dan 

perlindungan, masih memperlihatkan romantisme pemikirian masing- 

masing. Romantisme ini cenderung terbaca dan dimanfaatkan 

pemerintah untuk memperlambat gerakan itu sendiri.
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Tantangan Apa Yang Perlu Dipikirkan?

Dari peluang dan hambatan yang sangat jelas dihadapi oleh 

masyarakat dalam gerakan kehutanan masyarakat, termasuk gerakan 

petani Jawa. Secara umum dari kajian kebijakan dan  juga pembahasan di 

tingkat kebijakan, terdapat beberapa hal yang perlu dipikirkan sebagai 

tantangan kedepan dari gerakan ini.

1. Komunikasi

Berdasarkan pengamatan pada gerakan kehutanan masyarakat di 

Indonesia, komunikasi memegang peran yang amat penting. 

Komunikasi sebagai salah satu alat gerakan memegang peranan 

dalam semua simpul gerakan. Komunikasi yang harus terjalin adalah 

komunikasi yang komunikatif, artinya dapat dimengerti semua pihak 

dalam gerakan danjuga mengandung pesan yang jelas. Pengalaman 

menunjukkan bahwa banyak sekali konflik horisontal dan vertikal antar 

stakeholder  baik antara pemerintah dan rakyat, pemerhati dengan 

pemerintah antar  aparat pemerintah, antar pemerhati dan di antara 

masyarakat sendiri) disebabkan oleh persoalan komunikasi. Sudah 

banyak dibentuk forum- forum yang berkaitan dengan komunikasi 

bahwa jaringan-jaringan yang terbentuk karena inisiasi bersama, 

namun terlihat tidak efektif karena persoalan komunikasi, baik bahasa 

maupun alurnya.

2. Dokumentasi

Tantangan kedua yang perlu dipikirkan adalah proses dokumentasi 

dari semua pihak. Dalam pembahasan kebijakan mengenai sumber 

daya hutan, kekurangan dari dokumentasi lapangan , terutama yang 

berkaitan dengan dokumentasi yang dapat digunakan untuk promosi 

sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat. Dokumentasi 

bahan-bahan atau pengalaman yang berkaitan dengan gerakan 

kehutanan masyarakat masih belum terorganisasi dengan baik, 

walaupun kita cukup kaya dengan hal ini.

3. Argumentasi berdasarkan perhitungan nilai ekonomi dan praktek-

praktek yang ada di masyarakat. Argumentasi yang selama ini ada, 
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terutama dalam pembahasan kebijakan kehutanan, sebagian besar 

masih pada tingkat wacana dan perdebatan saja. Argumentasi yang 

cukup kuat untuk memperlihatkan bahwa dari sisi keberlanjutan dan 

kelestarian, pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat lebih 

fleksibel dibandingkan yang di kelola oleh negara. Perhitungan oleh 

masyarakat lebih fleksibel dibandingkan yang dikelola oleh negara. 

Perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan nilai tambah 

ekonomi bagi masyarakat dan nilai kelestarian bagi sumber daya 

hutan itu sendiri, masih sangat kurang,  sebagai contoh adalah rotan.

4. Proses belajar bersama yang dibangun. Sebagai suatu gerakan, 

proses yang akan sama-sama dilalui merupakan proses belajar 

bersama dari semua pihak. Hal ini dapat mulai di bangun dari 

membangun alur komunikasi yang komunikatif dan meningkatkan rasa 

saling percaya diri semua pihak. Komunikasi dan kepercayaan 

merupakan pondasi yang sangat percaya di semua pihak. Komunikasi 

dan kepercayaan merupakan pondasi yang sangat penting. Keduanya 

harus ada dalam perjuangan gerakan kehutanan masyarakat.

5. Penghargaan pada perspektif gender

Perspektif gender  sebenarnya bukan pemikiran baru atau  yang 

datang dari luar. Penghargaan terhadap kesetaraan peran laki-laki dan 

perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan, baik dalam 

perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan. Penghargaan 

ini harus mulai tumbuh dalam diri masing-masing dan menjadi sebuah 

proses keterbukaan yang harus tertanam dalam gerakan. 

Tantangannya cukup beralasan karena ini akan memperlihatkan 

bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan, dan 

keterbukaan serta keadilan dapat dijadikan landasan dalam gerakan, 

dimana  peran laki-laki dan perempuan dapat dihargai.

Dari gambaran di atas mengenai peluang dan hambatan yang ada, 

beberapa hal yang mungkin dapat dipikirkan untuk dijadikan pekerjaan 

rumah adalah :

1. Strategi ke arah advokasi kebijakan yang mendorong pengakuan, 

pengembalian dan perlindungan wilayah adat dan kawasan hutan 

yang sudah di kelola secara tradisional oleh masyarakat adat dan  
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kawasan hutan yang sudah di kelola secara tradisional oleh 

masyarakat di dalam dan sekitar hutan (SHK). Amandemen UU No. 

41 Th. 1999 untuk mengeluarkan hutan adat dari kawasan hutan 

negara perlu dipikirkan secara strategis. Masa transisi ini 

merupakan peluang untuk mendorong pemerintah daerah 

mengulang desain peruntukan dan penatagunaan hutan, sehingga 

identifikasi wilayah adat dapat dijadikan salah satu tahap dalam 

perancangannya. Proses negosiasi dalam merancang bangun 

kawasan hutan merupakan salah satu cara untuk mendorong 

proses yang lebih terbuka dan berkeadilan.

2. Strategi berkampanye serta promosi SHK yang lebih cantik dimana 

semua bukti keberadaan wilayah adat dan SHK harus dapat 

dijadikan argumentasi yang kuat bagi masyarakat untuk 

bernegoisasi dengan pemerintah.

3. Membangun kesadartahuan masyarakat luas tentang  keberadaan 

masyarakat hukum adat.

4. Membangun dialog kebijakan yang melibatkan pihak-pihak kunci di 

pusat dan daerah, seperti DPR dan DPRD. Forum yang mewakili 

semua pihak seperti FKKM merupakan salah satu wadah yang 

cukup strategis untuk menggalang dialog kebijakan yang lebih luas.

5. Penguatan jaringan rakyat seperti AMAN atau jaringan petani 

hutan. Jaringan atau aliansi ini merupakan gerakan bawah yang 

harus dibangun agar dapat mempunyai posisi tawar yang kuat 

dengan pemerintah dan pihak lain.

6. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini juga 

merupakan peluang bagi petani di Jawa, dan dalam proses 

pembangunan PHBM sendirilah, hambatan dan tantangan itu 

dapat dijadikan proses belajar dari semua pihak termasuk pemda.       
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