
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A. Latar Belakang 

Kebijakan penguasaan hutan yang cenderung lebih berpihak kepada usaha skala besar 

yang telah mengakibatkan ketimpangan akses dan penguasaan sumber daya hutan yang 

berdampak pada pemiskinan dan kemiskinan masyarakat yang hidupnya tergantung pada 

hutan, konflik berkepanjangan dan penurunan tingkat kerusakan sumber daya hutan.  

Hal ini terlihat jelas dimana tingkat kerusakan hutan terjadi di hutan produksi yang 

dikelola oleh pengusaha skala besar, sedangkan cadangan karbon besar justru berada pada 

lahan lahan yang dikelola masyarakat dalam bentuk wana tani. Kekeliruan kebijakan yang 

berpihak kepada usaha skala besar ini telah disadari pemerintah. Sejak tahun 1998 melalui 

SK Menhut no 47/1998 tentang KDTI, pemerintah telah memulai alokasi pemberian ijin 

pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan mengakomodasi pola-pola pengelolaan 

aslinya. Ini terus berkembang dengan kebijakan Hutan Kemasyarakatan/HKm (SK Menhut 

677/1998, SK Menhut 31/2001, dan Permenhut P.37/2007 yang telah dirubah dengan 

Permenhut P. 13/Menhut- II/2010), kebijakan Hutan Desa (Permenhut P.49/2008 yang telah 

diubah dengan Permenhut P.14/Menhut-II/2010), dan Hutan Tanaman Rakyat/ HTR 

(Permenhut P.23 tahun 2007 yang telah diubahdengan Permenhut P. 55/Menhut-II/2011) 

yang terusberkembang hingga saat ini.  

Walaupun kebijakan ini belum sempurna, seperti belum diakomodasikannya Hutan Adat 

dan panjangnya proses hingga mendapatkan ijin, tetapi sudah membuka ruang bagi 

pengelolaan hutan oleh masyarakat.Kebijakan Hutan Kemasyarakat (HKm), Hutan Desa (HD), 

dan Hutan tanaman Rakyat (HTR) selanjutnya secara operasional dirumuskan dalam 

dokumen perencanaan dengan target yang terukur dalam Rencana Pembangunan Nasional 

(RPJMN 2010 - 2014) dan Rencana Strategis (Renstra Kementerian Kehutanan) 2010-2014 

yang ditetapkan berdasarkan Permenhut P. 51/Menhut-II/2010. Berdasarkan Renstra 

Kementerian Kehutanan, target pencapaian HKm adalah 2 juta Ha (400 ribu Ha/tahun) dan 

HD adalah 500 ribu Ha (100 ribu Ha/tahun). Sedangkan untuk HTR adalah 3 juta Ha pada 

tahun 2014.  

Akan tetapi pembenahan kebijakan dan target nasional ini belum menampakkan hasil 

yang menggembirakan. Kemitraan ditahun 2011 mencatat baru sekitar 250.000 hektar 

hutan yang secara formal ditetapkan untuk dikelola melalui skema skema Hutan Desa dan 

HKm, yang jauh dari target realisasinya, yaitu 500.000 hektar pertahun (Kemitraan 2011) 

dengan target realisasi sampai tahun 2020 sebesar 5 juta hektar lahan hutan. Kendala utama 

pelaksanaan Hutan Desa dan HKm adalah sulitnya mendapatkan lahan yang tidak berijin 

dimana masyarakatnya ada dan siap mengelola hutannya. Di sisi lain juga lemahnya usaha 
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pemerintah nasional dan pemerintah daerah mendapatkan lahan dikarenakan lemahnya 

dukungan anggaran guna mendukung proses-proses pemenuhan ijin ini bagi masyarakat 

(Kemitraan 2011). Selain itu upaya pelaksanaan dan perluasan pengelolaan hutan berbasis 

masyarakat belum menjadi agenda prioritas. 

Realita meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan garapan sungguh 

mengkhwatirkan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Sementara, potensi 

perluasan lahan garapan, hanya mungkin dilakukan pada areal penguasaan teritori 

genealogis mereka. Pada kenyataan, sebagian areal kelola rakyat telah ditetapkan sebagai 

kawasan hutan. Kondisi menimbulkan keterbatasan akses terhadap luasan areal kelola 

rakyat (petani) di dalam dan sekitar kawasan. Banyak komunitas di sekitar kawasan hutan, 

akhir-akhir ini mengalami problem kemiskinan dan kemudian mengandalkan hasil hutan 

sebagai alternatif pemenuhan hak-hak dasar. Selain itu, mobilisasi para peladang baru 

dalam kawasan hutan, jual beli lahan illegal maupun pembukaan kawasan secara mandiri, 

hingga praktek illegal loging yang massif ataupun bentuk konversi lain yang merusak fungsi 

hutan, realita ini tidak lain adalah hasil dari perumusan kebijakan yang kemudian 

berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar hutan. 

Konflik vertikal dan horizontal bisa deiredah, ketika pelbagai komponen pemangku 

kepentingan mendiskusikan permasalahan tersebut. Berbagai kesepakatan yang berkaitan 

dengan penyelesaian konflik mulai dibangun oleh pihak-pihak terkait, baik menyangkut visi 

perjuangan, terbentuknya Tim Kolaborasi, konsep pengembangan sistem pengelolaan rakyat 

dalam kawasan hutan serta aksi rekonsiliasi dan penguatan kelembagaan adat. Namun 

kesepakatan-kesepakatan itu seolah berjalan di tempat. Kendati demikian, ada 

pembelajaran penting dari proses ini yakni kesadaran para pihak untuk mencari dan 

menemukan sebuah konsep alternatif pengelolaan kawasan hutan yang menjamin 

keselamatan ekologi, ekonomis (jaminan kesejahteraan) dan partisipasi para pihak.Hal ini 

ditempuh mengingat baik pemerintah dan masyarakat tidak mampu memanfaatkan hutan 

untuk kesejahteraan rakyat maupun kelestarian hutan itu sendiri. Untuk itu strategi 

alternatif terbaik untuk mengatasi problem tersebut adalah implementasi Pengelolaan 

Hutan Berbasis Masyarakat yang melibatkan para pihak baik masyarakat, pemerintah serta 

LSM. 

Untuk mempertemukan gagasan-gagasan inovatif dalam upaya penyelesaian masalah-

masalah yang terjadi, maka PERKUMPULAN WALLACEA dan HUMA secara kolaboratif 

mendorong Konsep “PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT” sebagai tawaran 

alternative dalam upaya penyelesaian permasalahan akses dan control rakyat terhadap 

hutan. Dimana, semua pihak yang berkepentingan dijadikan subjek pemanfaat dan 

pelindung hutan. Dengan demikian laju kerusakan hutan semakin dibendung dan rakyat juga 

disadarkan akan pentingnya hutan dalam penciptaan iklim mikro. 

 



 

 

B. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegaitan ini adalah memetakan proses perencanaan dan penganggaran, 

termasuk alokasi anggaran untuk mencapai target pengelolaan hutan berbasis masyarakat di 

tingkat nasional dan daerah. Tujuan tersebut akan dicapai dengan: 

1. Memetakan kewenangan pusat dan daerah dalam penetapan areal kerja dan Hak 

Pengelolaan Hutan, dan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu untuk Hutan Tanaman 

Rakyat. 

2. Memetakan lembaga-lembaga yang berperan penting dan rantai proses penetapan areal 

kerja  

dan hak kelola hutan  

4. Memetakan praktek-praktek cerdas yang dilakukan dilingkungan grass root (masyarakat 

yang berada di kawasan hutan) 

5.Membuat rekomendasi/kesepahamana secara bersama dalam hal pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat  

 

C. Nama kegiatan 

Kegiatan ini bernama “Dialog Nasional Kehutanan dan Peluang Hukum Pengakuan Hak-

Hak Masyarakat, dan Pelatihan Perubahan Iklim dan Hak-Hak Masyarakat di Dalam 

dan Sekitar Kawasan Hutan.’’ 

  

D. Peserta Kegiatan 

Peserta dialog kebijakan ini terdiri dari Para pihak (instansi terkait, legislatif, media 
,NGO/OMS dan akademisi) dan juga beberapa masyarakat lokasi program (Battang,battang 
barat, Padang Lambe, Kambo, Mungkajang, Latuppa dan Peta). 

 
E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 
Kegiatan dialog kebijakan sehari akan dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2013 dan 
selanjutanya pelatihan perubahan iklim, kehutanan dan hak masyarakat (27 - 28 pebruari 
2013) di Hotel Agrowista, kelurahan latuppa kecamatan mungkajang 

 
F. Organisasi Pelaksana dan panitia pelaksana 

Kegiatan ini dilakukan bersama antara HUMA dan Perkumpulan WALLACEA  PALOPO 
 
Alamat Perkumpulan WALLACEA  PALOPO : 
Jl. Veteran no 42, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo 
Email: wallaceaplp@mail.com, blog: www.perkumpulanwallacea.wordpress.com 
 
Koordinator Program : Afrianto, S.Pd 
Ketua Panitia  : Hajaruddin, S.Pd 
Administrasi & keuangan : Verawati 
Notulensi   : Hamsaluddin 
 

G. Fasilitator dan Narasumber 
 
Fasilitator   : Tim HUMA – jakarta dan Perkumpulan Wallacea 
Narasumber  : Dirjen Perhutanan Sosial 

mailto:wallaceaplp@mail.com
http://www.perkumpulanwallacea.wordpress.com/


 

 

      Dewan Kehutanan Nasional (DKN) 
      PB AMAN, HUMA dan WALLACEA 
      Pemda Kota Kota Palopo 

H. Agenda Kegiatan 
 

Senin, 25 pebruari 2013 
Registrasi peserta 
 
Selasa, 26 pebruari 2013 
Dialog kebijakan 
Dewan Kehutanan Nasional ; “ Kebijakan kehutanan dan Hak Masyarakat”. 
 
Dirjen Perhutanan Sosial : “ Peluang Pengakuan Hak masyarakat dalam skema 

kebijakan  kehutanan” 
 
HUMA  : Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis hak dan 

partisipasi masyarakat”. 
 
Pemda Kota Palopo : “Peran Pemerintah Daerah terhadap pola pengelolaan 

Hutan Berbasis Masyarakat dalam konteks pembangunan 
daerah”. 

 
Rabu dan kamis. 27 & 28 Pebruari 2013  
Pelatihan perubahan iklim, kehutanan dan hak masyarakat”.  

 

Contact Person : Afianto, (085230697457) 

    Hajaruddin ( 081355989043) 

 
 

 


