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1. Kemitraan Kehutanan
Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan disebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu 
sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, 
cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya 
harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya 
secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, 
bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. 
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 
dinyatakan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya 
hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan 
masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan 
pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. 
Pemberdayaan masyarakat setempat tersebut dilakukan 
melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan. 
Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa 
dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada 
lembaga desa. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui 
hutan kemasyarakatan dilakukan melalui pemberian izin usaha 
pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok 
masyarakat setempat. Sedangkan untuk pemberdayaan 
masyarakat setempat melalui Kemitraan dapat dilaksanakan 
pada kawasan hutan yang telah diberikan ijin pemanfaatan 
hutan, atau pada kawasan hutan yang telah diberikan hak 
pengelolaan hutan kepada badan usaha milik negara (BUMN) 

1bidang kehutanan.
____________________________________
1 Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang 

terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil 
hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan (PP 6/2007 pasal 
1 ayat 10). Hak pengusahaan hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam 
kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, 
pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan (PP 6/1999 pasal 
1 ayat 9). Saat ini ada 6 BUMN bidang kehutanan, yaitu: Perum Perhutani (di Jawa) dan PT 
Inhutani I – V (di luar Jawa).
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Gambar 1. Kemitraan Kehutanan dalam PP No. 6 Th. 2007

Sebagai turunan dari PP No. 6 th. 2007, khusus untuk 
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan, telah 
terbit Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39 Tahun 2013 
tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan. 
Dalam Permenhut tersebut, yang dimaksud dengan Kemitraan 
Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat 
dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, 
Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau 
Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas 
dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling 
menguntungkan. 
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Dengan terbitnya Permenhut tentang Kemitraan 
Kehutanan tersebut, ditegaskan bahwa semua Pengelola Hutan, 
Pemegang Izin, dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) wajib 
melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat disekitarnya 
melalui Kemitraan Kehutanan dengan menggunakan prinsip – 
prinsip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal 
spesifik, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi; yang 

2dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan.

2. Hutan Lindung di Jawa Tengah
Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 
mencegah intruisi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 
Berdasarkan SK Menhut No.359/Menhut-II/04 tanggal 1 Oktober 
2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi 
Jawa Tengah, di Jawa Tengah terdapat hutan lindung seluas 
84,430 Ha. Persentase luasan tersebut adalah sebesar 11,15 % 
dari luas kawasan hutan di Jawa Tengah, atau sekitar 2,59 % dari 
luas daratan di Jawa Tengah. Dari hutan lindung seluas 84,430 Ha 
tersebut ,  berdasarkan penafsiran citra Landasat 7 
ETM+2009/2010, lahan yang berhutan hanyalah seluas 67,8 Ha, 
sedangkan yang tidak berhutan ada seluas 16,6 Ha. 

____________________________________
2Pengelola Hutan adalah Instansi/Badan Usaha (BUMN/BUMD/KHDTK) yang diserahi 

tugas pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan memperoleh hak untuk mengelola 
kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan 
bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap 
menjaga kelestariannya. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah Badan Usaha 
yang memperoleh izin untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa 
lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk 
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, 
yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terdiri dari: KPH Konservasi, KPH 
Lindung, dan KPH Produksi.
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Tabel 1. Luas Hutan di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2011 - 2013

Pengelolaan hutan lindung di Jawa Tengah dilakukan oleh 
Perhutani sebagaimana tercantum dalam PP No. 72 Tahun 2010 
pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah 
melanjutkan penugasan kepada perusahaan untuk melakukan 
pengelolaan hutan di hutan negara yang berada di Provinsi Jawa 
Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi 
Banten, kecuali hutan konservasi berdasarkan prinsip 
pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik”.  Sebaran lokasi hutan lindung di Jawa Tengah yang 
dikelola oleh Perhutani dapat dilihat di Lampiran (Peta Kawasan 
Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah).

3. Kemitraan Kehutanan di Hutan Lindung Jawa Tengah
Sebagaimana pada kawasan hutan produksi,  “kemitraan 

kehutanan” yang dilaksanakan oleh Perhutani pada kawasan 
lindung juga dilakukan melalui program PHBM (Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat). Namun demikian, 
PHBM pada kawasan hutan lindung tidak dilaksanakan di semua 
lokasi hutan lindung di Jawa Tengah, tapi terbatas hanya di lokasi 
– lokasi yang tekanan penduduknya tinggi. Dengan demikian 
terlihat bahwa tujuan implementasi program PHBM pada 
kawasan hutan lindung tersebut pada dasarnya hanyalah 
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merupakan cara yang ditempuh oleh Perhutani untuk menjaga 
kawasan hutan lindung dari gangguan masyarakat sekitar.

Pada lokasi – lokasi kawasan hutan lindung yang tekanan 
penduduknya tinggi, Perhutani melaksanakan program PHBM 
dengan terlebih dahulu membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan) pada setiap desa yang menjadi sasaran program 
PHBM. Setelah LMDH terbentuk, kemudian dilakukan 
penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara LMDH 
dengan Perhutani KPH setempat. Dari MoU tersebut, selanjutnya 
kedua belah pihak membahas dan menyepakati SPKS (surat 
perjanjian kerjasama) untuk pelaksanaan program PHBM pada 
satu luasan lokasi tertentu, biasanya di daerah pegunungan. 
Karena kegiatan budidaya pada kawasan hutan lindung hanya 
bisa dilakukan secara terbatas, tidak diperbolehkan ada budidaya 
tanaman semusim (tanaman pertanian). Implementasi PHBM 
dilakukan secara tematik, untuk satu komoditas tertentu 
misalnya kopi, buah-buahan, hijauan pakan ternak, dan bambu 
cendani. SPKS selain menentukan lokasi dan luasan hutan yang 
di-PHBM-kan, juga mengatur hak dan kewajiban kedua belah 
pihak, dan tentu saja juga mengatur persentase bagi hasilnya.

Meskipun kelihatannya secara normatif PHBM itu bagus; 
ada kesetaraan dalam proses negosiasi, ada perjanjian yang 
mengikat kedua belah pihak, ada sharing bagi hasil, dll. Namun 
dalam implementasinya di lapangan, sangat jauh dari kondisi 
normatif tersebut. Dimulai dari pemilihan desa – desa kenapa 
disitu ada program PHBM, biasanya disebabkan karena 
kepentingan Perhutani untuk mengamankan kawasan hutan 
negara yang ada di desa tersebut, bukan disebabkan karena itikad 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 
memanfaatkan sumberdaya hutan negara yang ada di desa 
tersebut. Selain itu juga biasanya implementasi program PHBM 
dilakukan oleh para petugas lapangan Perhutani karena ada 
beban target dari atasan untuk melaksanakan PMBH di sekian 
desa, membentuk LMDH di sekian desa. Dalam pembentukan 
LMDH pun jauh dari proses yang demokratis dimana masyarakat 
menentukan sendiri pengurusnya. Seringkali yang dijadikan 
pengurus adalah orang – orang yang ditunjuk oleh Perhutani, 
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sehingga peran pengurus LMDH menjadi terbalik, dari yang 
seharusnya menyuarakan kepentingan masyarakat khususnya 
petani hutan, malah menjadi lebih banyak menyuarakan 
kepentingan Perhutani.

Dengan demikian maka sesungguhnya program PHBM 
Perhutani masih sangat jauh kalau mau disebut sebagai bentuk 
kemitraan kehutanan. Sampai saat ini, setahun setelah terbit 
Permenhut tentang pemberdayaan masyarakat melalui 
kemitraan kehutanan, belum kelihatan tanda – tanda Perhutani 
akan mengimplementasikan Permenhut tersebut menggantikan 
program PHBM yang selama ini dilaksanakan. Padahal sudah jelas 
disebutkan dalam Permenhut tersebut pasal 19 ayat (2) bahwa 
pelaksanaan PHBM Perum Perhutani harus menyesuaikan 
dengan peraturan tersebut.

Terlepas dari implementasi PHBM pada kawasan hutan 
lindung yang masih jauh dari bentuk ideal kemitraan kehutanan 
tersebut, bagaimanapun juga tetap harus diingat bahwa kawasan 
hutan lindung harusnya lah dikelola dengan tujuan utama untuk 
perlindungan sistem penyangga kehidupan. Perhutani sebagai 
badan usaha milik negara yang salah satu tugasnya adalah 
mengelola hutan lindung agar fungsi lindungnya tetap terpelihara 
seharusnya melaksanakan tugas tersebut sebagai mandat utama. 

Namun alih – alih menempatkan tugas tersebut sebagai 
mandat utama, Perhutani malah menganggap pengelolaan hutan 
lindung sebagai beban usaha. Menurut laporan tahunan 
Perhutani tahun 2012, pengelolaan hutan lindung dikategorikan 
masuk sebagai beban usaha bersamaan dengan beban usaha yang 
lain yaitu beban pemasaran, beban umum & administrasi. Jumlah 
beban usaha dari sektor hutan lindung tahun 2012 sebesar Rp. 
842.045.637,00. 

Tapi di sisi lain, meskipun pengelolaan hutan lindung 
ditujukan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan 
meskipun Perhutani sudah mengkategorikan pengelolaan hutan 
lindung sebagai beban usaha; pada kenyataanya tetap saja 
Perhutani juga melakukan kegiatan usaha pada kawasan hutan 
lindung. Beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh Perhutani 
pada kawasan hutan lindung antara lain: produksi getah pinus 
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dan kopal, ekowisata, sumberdaya air, tanaman obat, kopi, dan 
produk – produk non kayu lainnya.

4. Rekomendasi
Perum Perhutani pada dasarnya adalah badan usaha milik 

negara yang dibebani pencapaian keuntungan perusahaan. 
Menjadi tidak tepat saat kemudian Pemerintah menugasi Perum 
Perhutani untuk mengelola hutan lindung yang tujuan 
pengelolaannya adalah guna menjamin kelestarian fungsi 
lindung, bukan mengejar keuntungan finansial. Hutan lindung di 
Jawa Tengah sebaiknya dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung (KPHL) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana pengelolaan hutan – hutan lindung di luar Jawa. 
Dengan demikian perlu ada revisi PP no. 72 tahun 2010, hutan 
lindung dilepaskan pengelolaannya dari Perum Perhutani, dan 
kemudian dikelola oleh KPHL. Jika hutan lindung di Jawa Tengah 
dikelola oleh KPHL, maka pemberdayaan masyarakat setempat 
tidak dilakukan melalui Kemitraan Kehutanan, tapi melalui 

3Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan.

____________________________________
3Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk 

memberdayakan masyarakat. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani 
izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
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