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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang model program perhutanan sosial bagi 

masyarakat sekitar kawasan hutan dalam meningkatan kesejahteraan keluarga. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama membahas tentang program 

perhutanan sosial: 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlatifa (Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial) yang dilakukan pada tahun 2005 dengan 

judul penelitian Studi Pelaksanaan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat) oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Jati Makmur di 

Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro5. Fokus penelitian ini 

adalah proses pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).  

Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengelolaan hutan bersama masyarakat 

dapat dilaksanakan oleh perhutani dan lembaga masyarakat desa hutan Jati 

Makmur, kedua belah pihak saling menguntungkan. Di pihak Perhutani ada yang 

merawat pohon jati, dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari hal tanaman 

sela dan pohon jati. Melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat 

(PHBM) terjadi peningkatan pendapatan, hal ini terjadi karena dahulu 

masyarakat atau responden tidak mempunyai lahan sendiri dan hanya 

5 Nurlatifa, Siti. 2005. Study Pelaksanaan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) oleh 

LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Jati Makmur di Desa Jono Kecamatan Temayang 

Kabupaten Bojonegoro. Skipsi tidak diterbitkan. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang 
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mengandalkan lahan dari perhutani kini mereka mempunyai lahan sendiri atau 

mempunyai lahan di hutan negara. 

Hasil penelitian di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang di teliti oleh peneliti. Penelitian diatas memiliki 

persamaan yaitu meneliti pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat 

sekitar kawasan hutan. Perbedaannya adalah penelitian di atas terfokus 

menggunakan program pengelolaan hutan bersama masyarakat sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan program perhutanan 

sosial. 

Penelitian kedua yakni penelitian dari Pandu Phati ( Program S1 Jurusan 

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Malang) yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul 

Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Hutan 

di Hulu (DAS) Brantas Kota Batu, Jawa Timur6. Penelitian ini berfokus pada 

pemahaman masyarakat tentang keberadaan hutan di hulu DAS Brantas dan 

model pemberdayaan masyarakat yang efektif oleh pemerintah daerah dalam 

pelestarian hutan di hulu DAS Brantas. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

model pemberdayaan oleh pemerintah dalam pelestarian hutan di hulu DAS 

Brantas masih belum efektif. Peneliti menganalisis model pemberdayaan 

masyarakat yang selama ini dijalankan pemerintah daerah, dalam hal ini 

ditunjukan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu serta Perhutani Kota 

Malang, masih lemah dalam memberdayakan masyarakatnya, karena pola 

                                                           
6 Phati, Pandu. 2016. Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah dalam Pelestarian 

Hutan di Hulu (DAS) Brantas Kota Batu, Jawa Timur. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang 
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pemberdayaan masyarakat yang digagas melalui program PHBM dengan LMDH 

masih belum dapat meyelesaikan persoalan yang terjadi. 

Hasil penelitian di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang di teliti oleh peneliti. Persamaannya adalah 

sama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hutan. 

Perbedaannya adalah dalam penelitian di atas terfokus pada pemahaman 

masyarakat atas keberadaan hutan di hulu DAS Brantas dan model 

pemberdayaan masyarakat yang efektif oleh pemerintah daerah dalam 

pelestarian hutan di hulu DAS Brantas sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti berfokus untuk mengidentifikasi model program perhutanan 

sosial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi masyarakat sekitar 

kawasan hutan. 

Penelitian ketiga, yakni penelitian dari Muhlis (Program S1 Jurusan 

Kehutanan, Fakultas Pertanian Dan Peternakan, Universitas Muhammadiyah 

Malang) yang dilakukan pada tahun 2004 dengan judul Evaluasi Penerapan 

Pola Agroforesty terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan dalam 

Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus di Desa Sumbersuko RPH Wagir 

BKPH Kepanjen KPH Malang)7. Fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi 

komposisi komponen pola agroforestri dan hasil tanaman semusim serta dampak 

sosial ekonomi dan kelestarian hutan. Hasil dari penelitian ini adalah 

berdasarkan hasil analisis usahatani bahwa dengan jumlah biaya rata-rata yang 

dikeluarkan sebesar Rp.297.968,800 petani dapat memperoleh pendapatan 

                                                           
7 Muhlis. 2004. Evaluasi Penerapan Pola Agroforesty Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa 

Hutan Dalam Program perhutanan sosial (Studi Kasus di Desa Sumbersuko RPH Wagir BKPH 

Kepanjen KPH Malang). Skripsi tidak diterbitkan. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang 
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sebesar Rp.472.631,300 pada usaha tani ubi jalar, sedangkan pada usahatani 

jagung dengan rata-rata total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.358.050 petani 

dapat memperoleh pendapatan sebesar Rp.67.700 hal ini menunjukan bahwa 

rata-rata total pendapatan pada usahatani ubi jalar lebh besar dari usahatani 

jagung.. Adanya pola agroforestri, dalam jangka pendek masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan dasar atau pokoknya. Sedangkan dalam jangka panjang 

antara lain: adanya upaya konservasi tanah, keuntungan biologis, perbaikan 

ekosistem vegetasi hutan dan lain-lain, sehingga terwujud suatu lingkungan 

hidup yang berkualitas. 

Hasil penelitian di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang di teliti oleh penelti. Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti pola pemanfaatan terhadap kesejahteraan masyarakat desa 

hutan dalam program perhutanan sosial. Sedangkan perbedaannya adalah pada 

penelitian di atas terfokus pada evaluasi penerapan pola yang telah terlaksana 

atau sudah ada sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus 

untuk mengidentifikasi model program perhutanan sosial yang 

diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi masyarakat 

sekitar kawasan hutan.   

B. Definisi Hutan 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

a. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: 

1. Hutan Negara 
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Adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas 

tanah. Hutan negera dapat berupa hutan adat, hutan adat ditetapkan 

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam 

perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada 

lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali ke pemerintah. 

2. Hutan hak  

Adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 

b. Fungsi pokok hutan sebagai berikut: 

1. Hutan konservasi 

Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan 

pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi 

di bagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan 

pelestarian alam. Kedua pengertian hutan ini sama-sama memiliki fungsi 

pengawetan keanekaragaman satwa, tumbuhan dan ekosistemnya, hanya 

saja pada kawasan pelestarian alam diikuti kata pemanfaatan secara lestari 

sumberdaya tersebut. Lihat lebih lanjut tentang hutan konservasi. Kawasan 

hutan konservasi terdiri dari: 

a. Hutan suaka alam 

Fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, 

satwa serta ekosistemnya. Cagar alam adalah kawasan hutan yang 

dilindungi karena memiliki keanekaragaman hayati dan memiliki 

ekosistem khas yang tumbuh secara alami. Biasanya kawasan cagar 

alam tidak terlalu luas. Suaka margasatwa adalah kawasan hutan yang 
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dilindungi karena menjadi tempat hidup satwa khas atau memiliki 

keanekaragaman satwa yang tinggi 

b. Hutan pelestarian alam  

Fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, 

satwa serta ekosistemnya. Sumberdaya alam tersebut bisa dimanfaatkan 

secara lestari. Taman nasional adalah kawasan hutan yang luas 

diperuntukan bagi pengawetan keanekaragaman hayati dan 

perlindungan alam. Kawasan ini memiliki fungsi yang lengkap, 

meliputi fungsi-fungsi jenis hutan konservasi lainnya. Biasanya terbagi 

dalam beberapa zona, diantaranya zona inti, zona pemanfaatan dan 

zona-zona lain yang diatur secara khusus. Taman hutan raya adalah 

kawasan hutan yang ditunjukan untuk pengawetan keanekaragaman 

hayati dan perlindungan alam. Pepohonan dan satwa yang ada di 

dalamnya bisa asli ataupun didatangkan dari luar kawasan. Fungsinya 

mirip dengan kebun raya. Taman wisata alam adalah hutan yang 

ditujukan untuk kegiatan pariwsiata dan rekreasi alam. 

2. Hutan lindung 

Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi untuk 

memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi 

suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana 

ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, 

maka suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan lindung. Secara teknis 

lokasinya bisa di kawasan hutan produksi atau tempat-tempat lainnya. 
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Selama keberadaannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan 

lingkungan maka kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai hutan lindung.  

3. Hutan produksi. 

Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk di 

ekspoitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada 

berbagai jenis hutan produksi seperti hak pengusaha hutan (HPH), hutan 

tanaman industri (HTI) dan tipe-tipe lainnya.  

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu: 

a. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan. 

b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna. 

c. Unsur lingkungan. 

d. Unsur penetapan pemerintah. 

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan 

menganut konsep hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), 

pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan 

yang utuh. Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti 

yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah 

tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. 

Ada dua arti penting penetapan pemerintah tersebut, yaitu: 

a. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, 

menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan. 
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b. Mewajibkan kepada pemerintah melalui Menteri Kehutanan untuk 

mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan 

sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. 

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting 

dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfir yang sehat dan 

memelihara keanekaragaman hayati tumbuh tumbuhan dan hewan. 

Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita 

mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta 

ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu dimasukkan kedalam sistem 

neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan 

pembangunan.8 

Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran 

hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan 

lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan 

pendapatan negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber 

daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat 

menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan 

generasi sekarang dan generasi berikutnya. 

C. Perhutanan Sosial 

Istilah perhutanan sosial digunakan pertama kali dalam penyelenggaraan 

program oleh Perum Perhutani di Jawa pada tahun 1986 dan proyek percontohan 

                                                           
8 Yusuf, M. A. dan Makarawo, T. M. 2011. Hukum Kehutanan di Indonesia.  Jakarta : Rineka 

Cipta.  
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oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, yaitu di Belangian, Kalaan dan 

Selaru Kalimantan Selatan.9  

Pada awal pengembangannya oleh Perhutani kegiatan perhutanan sosial 

meliputi kegiatan di dalam kawasan hutan, yaitu pengembangan agroforestri dan 

di luar kawasan hutan, yaitu pengembangan kelompok tani hutan dan usaha 

produtif lainnya: peternakan, industri rumah tangga, perdagangan. 

Pengembangan agroforestri merupakan upaya pengembangan pola-pola 

tanaman yang lebih intensif sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang 

lebih besar dan lebih lama (selama daur tanaman pokok).   

Perhutanan sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan 

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

masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk 

meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial 

budaya dalam bentuk hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan 

tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA), kemitraan kehutanan(KK).10 

Perhutanan sosial merupakan perwujudan dari nawacita: nawacita ke-1 

negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga negara Indonesia, nawacita ke-6 meningkatkan produktifitas 

rakyat dan daya saing di pasar internasional, nawacita ke-7 mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor agraris ekonomi 

domestik. 

                                                           
9 https://foresteract.com/program-kehutanan-masyarakat. 

 
10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  Kehutanan No. P. 

83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan sosial 
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Perhutanan sosial dianggap sebagai payung dari berbagai bentuk 

pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berorientasi pada perbaikan 

kesejahteraan rakyat. Program perhutanan sosial sendiri bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model pemberdayaan dan 

dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian dan untuk pemeratan ekonomi 

dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar: lahan, kesempatan usaha dan 

sumber daya manusia. Program perhutanan sosial membuka kesempatan bagi 

masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan 

kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan 

mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan  

Program perhutanan sosial dapat mengambil peran ke depan untuk 

mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan 

hutan. Pengembangan program perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan harus 

dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat partisipatif dan 

mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Strategi optimum 

pengembangan program perhutanan sosial untuk masyarakat adalah pemberian 

kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan 

yang memberi insentif pada efesiensi dan keberlanjutan usaha dan kelestarian 

hutannya.11  

Pemerintah telah mentargetkan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7  juta 

hektar area hutan. Dan dalam pelaksanaannya akan dibentuk kelompok kerja 

                                                           
11 Hakim, I. 2009. Kajian kelembagaan dan kebijakan hutan tanaman rakyat: Sebuah Terobosan 

dalam Menata Kembali Konsep Pengelolaan Hutan Lestari. Jurnal Analisis Kebijakan 

Kehutanan 6 (1): 27-24. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.Bogor. 
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percepatan perhutanan sosial daerah untuk melaksanakan pendampingan dan 

pembinaan bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri dalam program ini. 

Tahapan dalam pengajuan kelola perhutani sosial adalah sebagai berikut: 

Bagan 2. 1 Pengajuan kelola Pehutanan Sosial 

 

Sumber: Pskl.Menlhk.go.id Tahapan Pengajuan Perhutanan Sosial (diakses 29-11-2017) 

Penjelasan dari bagan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Pemohon mengajukan pendaftaran anggota secara online. 

2. Seteleh pendaftaran anggota, pemohon mengisi formulir pengajuan usulan 

serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung. 

3. Usulan yang diajukan akan dicek kelengkapan dan kebenarannya, jika 

memenuhi syarat maka akan dilakukan verifikasi lapangan. 

4. Jika dokumen yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diminta 

untuk memperbaiki atau melengkapi usulan dan dokumen. 
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5. Jika verifikasi dilapangan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diminta 

untuk melakukan koreksi atau kelengkapan usulan dokumen. 

6. Jika dokumen dan dan verifikasi lapangan memenuhi persyaratan maka akan 

dilakukan pembuatan peta. 

7. Setelah pembuatan peta maka draft SK akan di dilakukan. 

8. Penetapan Hak Pengelolaan / Izin Pemanfaatan melalui SK Kementerian akan 

diberikan. 

9. Setelah memiliki SK Kementerian untuk Hak Pengelolaan/ Izin Pemanfaatan, 

maka pengajuan izin pengelolaan bisa dilakukan 

Bagan 2. 2 Pengajuan Izin Pengelolaan 

 

Sumber: Pskl.Menlhk.go.id Tahapan pengajuan Perhutanan sosial (diakses 29-11-2017) 

Melalui perhutanan sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan 

dan lahan yang setara dan seluas-luasnya dan dengan bentuk pemanfaatan hasil 

hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan 

konservasi lingungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakat setempat 

sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan. 
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Perhutanan sosial memiliki 5 bentuk antara lain: 

1. Hutan Desa (HD) 

Salah satu wujud komitmen pemerintah untuk memberdayakan 

masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya sangat tergantung kepada 

sumber daya hutan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan 

(Permenhut) No. P.89/Menhut-II/2008 tentang hutan desa. Hutan desa (HD) 

yang dimaksud dalam Permenhut ini adalah hutan negara yang dikelola oleh 

desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani 

izin/hak. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses 

kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan 

sumberdaya hutan secara lestari.  

Kehadiran Permenhut No. P.89/Menhut-II/ 2008 membawa angin segar 

bagi masyarakat desa sekitar hutan karena dipercaya untuk mengelola 

kawasan hutan dengan kearifan-kearifan lokal yang dimilikinya. Permenhut 

ini membuka peluang bagi masyarakat desa sekitar hutan untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini disebabkan karena pemagang hak 

pengelolaan hutan desa dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, jasa 

lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan hasil hutan 

kayu (HHK). Pemungutan HHK tidak dimungkinkan pada areal hutan desa 

dengan fungsi lindung.12 

  

                                                           
12 Hermawansyah. 2013. Komitmen Negara, Ekspektasi Masyarakat Dan Realitas Prosedural. 
Makalah pada Seminar dan Lokakarya Hutan desa/HKm Kalimantan Tengah: Memajukan 
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Pelaksanaan bentuk hutan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Kehutanan No.P.89/Menhut-II/2008 tentang hutan desa dapat dipilah 

dalam 3 tingkatan: pertama, penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

(Kementerian Kehutanan); kedua, perizinan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah Gubernur; ketiga, pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh 

kelompok masyarakat pemegang izin pemanfaatan hutan desa. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia NOMOR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 

tentang perhutanan sosial, terdapat langkah permohonan hutan desa adalah 

sebagai berikut: 

Bagan 2. 3 Pengajuan Hutan desa 

Sumber: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 

Tentang Pehutanan Sosial  

1. Permohonan HPHD diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa seperti 

koperasi desa atau badan usaha milik desa dan diketahui oleh satu atau 

beberapa Kepala desa yang bersangkutan. Lokasi permohonan HPHD 

harus berada dalam wilayah administrasi desa dapat berada dalam satu 
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kesatuan lensekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan 

diutamakan berada dalam peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS). 

Bila terdapat permohonan yang berada diluar PIAPS, tetap dapat diajukan 

kepada Menteri difasilitasi oleh kelompok kerja percepatan perhutanan 

sosial (Pokja PPS) dan sebagai bahan revisi PIAPS. Pada tahap 

permohonan ini harus dilampiri dengan: 

a. Peraturan desa tentang pementukan lembaga desa atau peraturan adat 

atau peraturan masyarakat adat tentang pembentukan lembaga adat 

yang diketahui oleh Kepala Desa/lurah. 

b. Keputusan Kepala Desa tentang struktur organisasi lembaga desa, 

koperasi desa atau badan usaha milik desa. 

c. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial 

ekonomi, dan potensi kawasan. 

d. Peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 berupa dokumen tertulis dan 

salinan elektronik dalam bentuk shape file.   

2. Permohonan HPHD diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada: 

a. Gubernur. 

b. Bupati/Walikota 

c. Kepala UPT, dan 

d. Kepala KPH 

3. Direktur Jendral memverifikasi data kelengkapan syarat administrasi 

dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan jika data tidak terpenuhi Direktur 

Jendral mengembalikan permohonan kepada pemohon. Kemudian Pokja 

PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan 



29 
 

melengkapi persyarakatan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak permohonan dikembalikan. Setelah persayaratan administrasi telah 

terpenuhi maka permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jendral 

dengan tembusan menteri. Direktur Jendral menyatakan persayaratan 

administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja 

memerintahkan Kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis. 

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada hal ini tidak berkedudukan di provinsi 

pemohon melainkan UPT lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya 

perintah dari Direktur Jendral membentuk tim verifikasi yang anggotanya 

terdiri dari unsur: 

a. Dinas Provinsi/Kota yang membidangi kehutanan. 

b. UPT terkait. 

c. KPH; dan 

d. Anggota Pokja PPS 

Tim verifikasi ini menjalankan tuganya dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari kerja sejak terbentuknya tim verifikasi. Tim verifikasi 

melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala UPT yang selanjutnya 

menyampaikan hasil verifikasi kepada direktur jenderal. Hasil verifikasi 

telah memenuhi persyaratan paling lambat   5 (lima) hari kerja sejak hasil 

verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan 

keputusan tentang pemberian HPHD. 
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2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dapat dilaksanakan melalui 

model HKm, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 

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

menyebutkan bahwa hutan kemasyaratan (HKm) adalah hutan negara yang 

pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat 

setempat. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (HKm) dimaksudkan 

untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat 

setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan 

lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan 

persoalan sosial. Hutan kemasyarakatan (HKm) bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan 

secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian 

fungsi hutan dan lingkungan hidup. Kawasan yang dapat dialokasikan untuk 

hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan lindung dan hutan produksi, 

melalui hutan kemasyarakatan (HKm) masyarakat dapat memperoleh hak 

pemanfaatan hutan selama jangka waktu 35 tahun dan evaluasi setelah 5 

tahun.13 

Kegiatan hutan kemasyarakatan (Hkm) hanya diberlakukan di kawasan 

hutan lindung dan hutan produksi. Komoditi tanaman yang digunakan dalam 

hutan kemasyarakatan harus dipilih sesuai dengan karakteristik daerah dan 

lahan yang akan ditanami secara teknis pemilihan jenis komoditi 

                                                           
13 Santoso, H. 2011. Hutan kemasyarakatandan hutan desa tafsir setengah hati pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat versi Kementrian Kehutanan RI. Jurnal Kehutanan Masyarakat. 3 (1): 
53 — 60. 
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mempertimbangkan faktor fisik/ekologi, faktor sosial ekonomi dan sosial 

budaya. Hutan kemasyarakatan (HKm) sebagai sebuah konsepsi yang 

mempertemukan semua kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, 

produktifitas sumber daya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan 

pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan 

pengelolaan hutan.14 

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat, 

pemerintah dan terhadap fungsi hutan,15yaitu: 

1. Bagi masyarakat, hutan kemasyarakatan memberikan manfaat: 

a. Memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan. 

b. Menjadi sumber mata pencarian. 

c. Ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan 

pertanian terjaga, dan 

d. Hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya. 

2. Bagi pemerintah, hutan kemasyarakatan memberikan manfaat:  

a. Sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang 

dilakukan secara swadaya dan swadana, dan  

b. Kegiatan hutan kemasyarakatan berdampak kepada pengamatan hutan. 

3. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat, hutan kemasyarakatan 

memberikan manfaat:  

a. Terbentuknya keanekaragaman tanaman. 

                                                           
14 Purwoko, A. 2002. Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan. Jakarta: Rineka Cipta. 
15Waznah. 2006. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jurnal Lingkungan Hidup. 6 (1): 
1— 6. 



32 
 

b. Terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis, melalui pola tanam 

campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan, dan 

c. Menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya. 

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan 

kepada: 

a. Hutan produksi dan atau hutan lindung yang belum dibebani izin. 

b. Hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan 

c. Wilayah tertentu dalam Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) 

Pemberian IUPHKm dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan 

dalam PIAPS, berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja 

PPS. IUPHKm diberikan oleh Menteri dapat didelegasi kepada Gubernur. 

Pendelegasian IUPHKm dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang 

bersangkutan telah memasukan perhutanan sosial ke dalam rencana 

pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai Peraturan Gubernur 

mengenai perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan 

dan belanja daerah, pendelegasian ini ditetapkan dengan keputusan Menteri. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia NOMORP.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang 

Perhutanan Sosial, terdapat langkah permohonan hutan kemasyarakatan adalah 

sebagai berikut: 
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Bagan 2. 4 Pengajuan Hutan Kemasyarakatan 

Sumber: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 

Tentang Pehutanan Sosial  

1. Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan (IUPHKm) 

diajukan oleh: ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani 

hutan atau ketua koperasi. Lokasi permohonan (IUPHKm) sebagaimana 

dimkasud dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) 

sebagai upayapelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam 

Peta Indikatif Areal Perhutanan sosial (PIAPS). Dalam hal permohonan 

sebagaimana dimaksud berada diluar PIAPS, tetap dapat diajukan kepada 

Menteri difasilitasi oleh Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial 

(Pokja PPS) dan sebagai bahan revisi PIAPS. 

Permohonan (IUPHKm) ini dilampiri: 

a. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok hutan 

kemasyarakatan (HKm) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. 
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b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial 

ekonomi, dan potensi kawasan; dan  

c. Peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 berupa dokumen tertulis dan 

salinan elektronik dalam bentuk shape file.  

2. Permohonan IUPHKm diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada: 

a. Gubernur. 

b. Bupati/Walikota 

c. Kepala UPT ; dan 

d. Kepala Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)  

3. Direktur Jendral melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi 

dalam waktu 2 (dua) hari kerja. Jika kelengkapan syarat administrasi tidak 

dipenuhi maka Direktur Jendral mengembalikan permohonan kepada 

pemohonan kemudian Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial 

(Pokja PPS) dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan 

dengan melengkapi persayaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja sejak permohonan dikembalikan.  Jika persyaratan telah dipenuhi 

maka permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jendral dengan 

tembusan menteri. Direktur Jendral menyatakan persyaratan administrasi 

lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan 

Kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis. 

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak berkedudukan di Provinsi pemohon, 

Direktur Jendral dapat menugaskan Kepala UPT lingkup kementrian 

lingkungan hidup dan kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur 

Jendral/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait. Kepala UPT dalam 
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waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jendral 

membentuk tim verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur: 

a. Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan. 

b. UPT terkait 

c. KPH; dan 

d. Anggota Pokja PPS. 

Tim verifikasi melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 

sejak dibentuk. Tim verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala 

UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala UPT 

yang selanjutya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jendral. 

Pedoman verifikasi permohonaan IUPHKm diatur lebih lanjut dengan 

peraturan Direktur Jenderal. Bila hasil verifikasi telah memenuhi 

persayaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi 

diterima Direktur Jendral atas nama Menteri menerbitkan keputusan 

tentang pemberian IUPHKm.  

3.  Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekitar hutan melalui pemberian akses pengelolaan kawasan 

hutan adalah dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan hutan tanaman 

rakyat (HTR). Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah No 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. 
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Peraturan Menteri Kehutanan NO.P.3/MENHUT-II/2012 tentang 

Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Tanaman 

Rakyat. Pada peraturan ini, beberapa pengertian dijelaskan sebagai berikut:  

1. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat yang 

selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan 

untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi yang 

dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan 

kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka 

menjamin kelestarian sumber daya hutan. 

2. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan 

individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan 

kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerja sama 

dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka 

kesejahteraan anggotanya. Rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan 

kayu hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR 

adalah rencana kerja IUPHHK-HTR untuk seluruh areal kerja yang 

berlaku selama daur tanaman pokok yang dominan, antara lain memuat 

aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan 

lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi setempat. 

3. Rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman 

rakyat yang selanjutnya disingkat RKTUPHHKHTR adalah rencana kerja 

IUPHHK-HTR dalam satu KTH dan atau koperasi dengan jangka waktu 1 

(satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR. 
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4. Tanaman pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa 

kayu perkakas/pertukangan IUPHHK-HTR diberikan kepada: hutan 

produksi yang belum dibebani izin dan wilayah tertentu dalam KPH, 

IUPHHK-HTR dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan dalam 

PIAPS, Berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja 

PPS. IUPHHK-HR diberikan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada 

Gubernur. Pendelegasian IUPHHK-HTR dilaksanakan dengan ketentuan 

bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan perhutanan sosial 

ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai 

peraturan Gubernur mengenai perhutanan sosial dan memiliki anggaran 

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan 

Sosial, terdapat langkah permohonan hutan tanaman rakyat adalah sebagai 

berikut: 
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Bagan 2.5 Permohonan Hutan Tanaman Rakyat 

Sumber: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 

Tentang Pehutanan Sosial  

1. Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh: 

a. Perorangan yang merupakan petani hutan. 

b. Kelompok tani hutan. 

c. Gabungan kelompok tani hutan. 

d. Koperasi tani hutan. 

e. Perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang 

ilmu lainya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang 

pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau 

koperasi bersama masyarakat setempat.  

Permohonan lokasi IUPHHK-HTR dapat berada dalam satu kesatuan 

lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan 

diutamakan yang berada dalam PIAPS. Apabila pemohon berada di luar 

PIAPS tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PSS dan 
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sebagai bahan revisi PIAPS. Permohonan IUPHHK-HTR wajib dilampiri 

oleh:  

a. Daftar nama mayarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang 

diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau akte pendirian koperasi, daftar 

nama anggota, kartu tanda penduduk atau keterangan domisili untuk 

koperasi. 

b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial  

ekonomi, dan potensi kawasan dan 

c. Peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 berupa dokumen tertulis dan 

salinan elektronik dalam bentuk shape file. 

Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri dengan tembusan 

kepada: 

a. Gubernur. 

b. Bupati/Walikota. 

c. Kepala UPT.  

d. Kepala KPH 

2. Direktur Jendral melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi 

dalam waktu 2 (dua) hari kerja. Bila dalam kelengkapan syarat 

administrasi tidak terpenuhi maka Direktur Jendral mengembalikan 

permohonan kepada pemohon kemudian Pokja PPS dapat melakukan 

pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan 

administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja permohonan dikembalikan. 

Jika persyaratan administrasi telah terpenuhi, permohonan diajukan 

kembali kepada Direktur Jendral dengan tembusan Menteri. Direktur 
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Jendral menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat 

dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan Kepala UPT untuk 

melakukan verifikasi teknis. 

3. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, 

Direktur Jendral dapat menugaskan Kepala UPT  lingkup Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur 

Jendral/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait Kepala UPT dalam 

waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal 

membentuk tim verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur: 

a. Dinas provinsi atau dinas kebupaten/kota yang membidangi kehutanan. 

b. UPT terkait. 

c. KPH. 

d. Anggota Pokja PPS 

Tim verifikasi melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 

sejak dibentuknya tim verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada 

Kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada 

Direktur Jenderal. Hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal 

atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHHK-

HTR. 

4. Kemitraan Kehutanan 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang 

Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan. 

Peraturan Menteri Kehutanan ini dijelaskan bahwa pemberdayaan 
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masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk 

mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui 

kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat 

setempat. 

Maksud pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan 

adalah mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat 

setempat dalam rangka kerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan 

atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, 

dan/atau kesatuan pengelolaan hutan wilayah tertentu untuk meningkatkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan pemberdayaan 

masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah terwujudnya 

masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui 

penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan 

pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi 

pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional. 

Ruang lingkup peraturan ini meliputi: 

a. Pelaku kemitraan kehutanan. 

b. Fasilitasi. 

c. Pelaksanaan kemitraan kehutanan.  

d. Pembinaan dan pengendalian. 

e. Insentif. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia NOMOR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 
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tentang Perhutanan sosial, terdapat persyaratan permohonan kemitraan 

kehutanan adalah sebagai berikut:  

1. Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan: 

a. Luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pengelola hutan paling 

luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga. 

b. Luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin paling 

luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga.  

c. Luasan areal untuk kemitraan kehutanan pada areal yang sedang 

berkonflik antara pengelola atau pemegang izin dengan masyarakat 

setempat diatur sesuai dengan kondisi lapangan dan secara bertahap 

luasan areal untuk kemitraan dibatasi.  

2. Persyaratan masyarakat setempat calon mitra pengelola hutan atau 

pemegang izin harus memiliki: 

a. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala 

Desa setempat yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal 

di dalam dan/atau di sekitar areal pengolahan hutan dan pemegang izin. 

b. Masyarakat berada di dalam kawasan konservasi sebagai penggarap 

dibuktikan dengan areal garapan sebelum ditunjuk/ditetapkan kawasan 

konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 (dua 

puluh) tahun atau keberadaan situs budaya. 

c. Masyarakat setempat yang berasal dari lintas desa, diberikan surat 

keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat. 
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d. Masyarakat mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada 

lahan garapan/pungutan hasil hutan bukan kayu di areal kerja 

pengelolaan hutan atau pemegang izin; dan 

e. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara 

berkelanjutan. 

3. Masyarakat setempat atau perorangan bermitra dengan pemegang izin 

industri primer hasil hutan kayu atau bukan kayu, masyarakat memiliki 

bukti sebagai pemasok bahan baku ke pemegang izin industri mitranya 

areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau pemegang izin 

dengan masyarakat setempat ditetapkan dengan ketentuan: 

a. Areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau 

pemegang izin. 

b. Areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan 

masyarakat setempat. 

c. Areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI. 

d. Zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona rehabilitasi pada taman 

nasional atau blok pemanfaatan pada taman wisata alam dan taman 

hutan raya; dan/atau 

e. Areal yang terdegradasi di kawasan konservasi. 
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Berikut ini tata cara pelaksanaan kemitraan kehutanan:  

Bagan 2. 6 Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan 

 Sumber: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016   

Tentang Pehutanan Sosial  

1. Pengelola atau pemegang izin memohon kepada Menteri untuk melakukan 

kemitraan dengan masyarakat setempat dengan tembusan kepada Direktur 

Jenderal dan Gubernur. 

2. Direktur Jenderal memberikan persetujuan kemitraan kehutanan dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku. 

3. Pemeriksaan lapangan kelengkapan persyaratan masyarakat setempat 

yang akan bermitra dengan pengelola hutan atau pemegang izin dilakukan 

oleh instansi calon mitranya. Pemeriksaan ini dapat dibantu oleh Pokja 

PPS. 

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pengelola hutan atau pemegang 

izin bersama masyarakat calon mitra menyusun naskah kesepakatan 
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kerjasama.  Penyusunan naskah kesepakatan kerjasama dapat dibantu oleh 

Pokja PPS, dengan melibatkan lembaga desa dan pihak lain yang dipilih 

dan disepakati oleh masyarakat setempat. Naskah kesepakatan kerjasama 

memuat ketentuan sebagai berikut: 

a. Latar belakang. 

b. Identitas para pihak yang bermitra. 

c. Lokasi kegiatan dan petanya. 

d. Rencana kegiatan kemitraan. 

e. Obyek kegiatan. 

f. Biaya kegiatan. 

g. Hak dan kewajiban para pihak. 

h. Jangka waktu kemitraan. Pembagian hasil sesuai kesepakatan. 

Penyelesaian perselisihan; dan Saksi pelanggaran. 

Naskah kesepakatan kerjasama ditandatangani oleh pengelola 

hutan/pemegang izin dengan pihak yang bermitra diketahui oleh Kepala Desa 

atau Camat atau lembaga adat setempat. Kemudian dilaporkan oleh pengelola 

hutan/pemegang izin kepada Direktur Jendral dengan tembusan: 

a. Direktur Jendral yang membidangi konservasi sumber daya alam dan 

ekosistem atau Kepala Badan penelitian, Pengembangan dan Inovasi 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

b. Gubernur atau Bupati/Walikota. 

c. Kepala Dinas Provinsi; dan 

d. Kepala UPT atau Kepala UPT terkait. 
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Pengelola hutan atau pemegang izin yang telah melaksanakan 

kemitraan kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat 

diberikan insentif berupa kemudahan pelayanan di lingkup Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelola hutan atau pemegang izin yang 

tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, diberikan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban 

pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan antara 

pengelola hutan atau pemegang izin dalam kawasan hutan, dibayar sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Hutan Adat (HA) 

Pemerintah Indonesia telah mengakui hutan adat berdasarkan 

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2011, dan menjadi bagian dari 

bentuk perhutanan sosial. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam 

wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hukum adat merujuk pada status 

kawasan hutan. Hal ini pernah menjadi polemik berkepanjangan karena 

dalam kerangka hukum Indonesia hutan adat di anggap sebagai hutan negara 

yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat. Kemudian 

terjadi perubahan definsi yang memberikan status tersendiri. Masyarakat 

hukum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak untuk ditetapkan 

sebagai kawasan hutan hak kepada Menteri. 

Syarat permohonan hutan adat tercantum dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang 

hutan hak, sebagai berikut: 
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a. Terdapat masyarakat hutum adat yang telah diakui oleh pemerintah daerah 

melalui produk hukum daerah. 

b. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan. 

c. Surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah 

adatnya sebagai hutan adat.  

D. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Definisi Pemberdayaan  

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment 

berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga 

diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut 

kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. 

Berikut ini yang berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan 

masyarakat adalah:   

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and 

individual to compete more effectively with other interests, by helping them 

to learn anduse in lobbying, using the media, engaging in political action, 

understanding how to ‘work the system,’ and so on16. Definisi tersebut 

mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya 

memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu 

dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat 

menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.  

                                                           
16 Ife, Jim, 1995, Community Development Creating Community Alternatives Visions, Analysis and 

Practice.Australian, Longman.  
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Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan 

(empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). 

Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep 

mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan 

kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas 

dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan 

bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini 

mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau 

tidak dapat diubah. 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khusunya 

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memliki kekuatan atau 

kemampuan, yaitu: 

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 

(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukaan pendapat, 

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari 

kesakitan. 

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang 

dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 

yang mempengaruhi mereka. 

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberadaan kelompok lemah dalam 
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masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan 

atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan 

diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan 

tugas-tugas kehidupannya. 

Empowerment menurut Jim Ife diartikan sebagai pemberian atau 

peningkataan kekuasaan (power) kepada masyarakat yang lemah atau 

tidak beruntung (disadvantage). Jim Ife menyatakan pemberdayaan 

menunjuk pada usaha relokasi kekuasaan melalui pengubahan struktur 

sosial.  

2. Pendekatan Pemberdayaan 

a. Pendekatan mikro  

Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, 

konseling, stress managemen, intervensi krisis. Tujuan utamanya 

adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-

tugas kehidupannya. Model ini sering disebut pendekatan yang 

berpusat pada tugas (task centered approach). 

b. Pendekatan mezzo 

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok 

sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika 
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kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar 

memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

c. Pendekatan makro 

Pendekatan ini disebut strategi sistem besar (large-

sistemstrategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem 

lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan, perencanaan 

sosial, kampaye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian dan pengembangan 

masyararakat, merupakan strategi dalam pendekatan ini. 

Tulisan ini singkron dengan strategi pemberdayaan melalui pendekatan 

makro. Pada hal ini singkron dengan strategi pemberdayaan makro bahwa 

pendekatan mikro dan mezzo telah banyak dijalankan tetapi hasilnya 

belum efektif karena terkendala oleh hambatan-hambatan struktural yang 

bersumber dari program pemerintah atau kebijakan pemerintah kurang 

membuka akses bagi masyarakat sekiatar kawasan hutan untuk 

menjangkau akses-akses yang mendukung tercapainya suatu 

kesejahteraan, misalnya susahnya dalam perizinan akses kelola hutan 

lindung milik negara. Perhutanan sosial ini suatu program yang 

menggunakan strategi pendekatan makro dengan melakukan 

pengembangan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan dan memberikan 

akses yang mudah bagi seluruh masyarakat di sekitar kawasan hutan.    
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3. Model-Model Pemberdayaan  

Menurut Jack Rothman dalam klasiknya mengembangkan tiga 

model untuk memahami konsep tentang pemberdayaan masyarakat 

diantaranya:  

a. Pemberdayaan Masyarakat Lokal  

Adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial 

dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota 

masyarakat itu sendiri, anggota masyarakat dipandang bukan sebagai 

sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik 

dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya 

dikembangkan. 

b. Perencanaan Sosial  

Perencanaan sosial disini menunjukkan pada proses pragmatis untuk 

menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan 

masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan 

remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk dan 

lain-lain. Perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas”. Sistem 

klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok- kelompok yang 

kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi, seperti para lanjut 

usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna susila, para perencana 

sosial dipandang sebagai ahli (expert) dalam melakukan penelitian, 

menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam 

mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program 

pelayanan kemanusiaan. 
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c. Aksi sosial  

Tujuan dan sasaran aksi sosial adalah perubahan-perubahan 

fundamentalis dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses   

pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of 

resources) dan pengambilan keputusan (distribution of dicisi making) 

pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah 

sistem klien yang sering kali menjadi korban ketidakadilan struktur. 

Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan dan 

tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat 

yang menguasai sumber- sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. 

Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. 

Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan 

tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih 

memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan (equality) dan keadilan 

(equity).17 

4. Indikator Keberdayaan  

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator 

pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau 

indeks pemberdayaan, yaitu: 

a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah 

atau wilayah tempat tinggalnya, seperti kepasar, fasilitas medis, 

                                                           
17 Edi Suharto. 2010 .Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika 
Aditama. 
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bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini 

dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. 

b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk  

membeli barang-barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, 

minyak, tanah, minyak goreng); kebutuhan dirinya (minyak rambut, 

sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu 

melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuta keputusan 

sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli 

barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. 

c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk 

membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, 

tv, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator 

diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat 

keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat 

membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya 

sendiri. 

d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga:  mampu 

membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri 

mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi 

rumah, pembelian kambing untuk di ternak, memperoleh kredit usaha. 

e. Kebebasan relative dari dominasi keluarga: responden ditanya 

mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorag (suami, istri, 

anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia 
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tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja 

di luar rumah. 

f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai 

pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama 

presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-

hukum waris. 

g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-proses: seseorang dianggap 

“berdaya” jika ia pernah terlibat kampanye atau bersama orang lain 

melakukan proses, misalnya, terhadap suami yang memukul istri-istri 

yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; 

penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi 

dan pegawai pemerintah. 

h. Jaminan ekonomi dan distribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, 

tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang di anggap memiliki poin 

tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah 

dari pasanganya. 

E. Pengembangan Masyarakat (Community Development) 

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah 

kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-

prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan 

berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan 

saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang 

menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat 

menterjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, 

kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik 
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dan pembelajaran terus menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah 

mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu 

dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan 

memberdayakan mereka.18 

Dunham mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai upaya 

yang terogranisasi yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan 

masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan 

kemandirian masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan 

bantuan teknis pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela.19 

1. Tahapan Pengembangan Masyarakat 

a. Tahapan persiapan 

Tahapan persiapan ini memiliki subtansi penekanan pada dua hal 

elemen yang penting yakni penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. 

Tahapan ini adalah tahapan prasyarat sukses atau tidaknya sebuah 

program pemberdayaan berlangsung. 

b. Tahapan pengkajian (assestment)  

Sebuah tahapan yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan 

program pemberdayaan karena masyarakat setempat yang sangat 

mengetahui keadaan dan masalah ditempat mereka berada. Tahapan ini 

memiliki penekanan pada faktor identifikasi masalah dan sumber daya 

yang dimiliki komunitas sasaran. 

c. Tahapan  Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan 

                                                           
18 Zubaedi. 2014. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Jakarta: Kencana. 
19 Dunham, Arthur. 1962. Community Welfare Organization (principles and practice). Third 

printing. New York: Thomas Y. Crowel Company.  
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Pada tahap ini pelaku perubahan (community worker) secara 

partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah 

yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. 

d. Tahapan Reformulasian rencana aksi  

Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing 

kelompok untuk merumuskan program dan kegiatan apa yang akan 

mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. 

e. Tahapan pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. 

Tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan paling 

krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena 

sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng 

dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara pelaku 

perubahan dan warga masyarakat. 

f. Tahapan evaluasi 

Evaluasi sebagai suatu proses pengawasan dari warga dan 

petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan 

masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Karena 

dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk 

suatu sistemdalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara 

internal.   

F. Konsep Kesejahteraan  

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan 

hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri 

dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, 
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pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang 

meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 

perlindungan sosial.20  

Menurut BKKBN kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat 

subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki 

pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang 

berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.  

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, 

material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan 

dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang 

memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan 

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, 

rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.21 

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Friedlander adalah:  

(“Social welfare is the organized sistemof social services and institutions, 

designed to aid individuals and grous to attain satisfying standards of life and 

health, and personal and social relationships which permit them to develop 

their full capacities and to promote their well-being in harmony with the 

needs of their families and the community”) 

Yang artinya bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang 

terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang 

bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai 

                                                           
20 Undang-Undang no.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 
21 Rambe, A. 2004. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan 

(Kasus di Kecamatan Medan, Kota Sumatra Utara). Tesis. Sekolah 

Pascasarjana IPB, Bogor 
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standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan 

perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap 

kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan 

kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.22 

G. Konsep Keluarga Sejahtera 

1. Definisi Keluarga Sejahtera 

Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawianan yang sah, 

mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, 

selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan 

lingkungan  

2. Tahapan dan Indikator Keluarga Sejahtera 

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) 

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) 

indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar 

keluarga” (basic needs) 

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) 

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan 

KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (depalapan) indikator 

keluarga sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” 

(psychological need) keluarga. 

  

                                                           
22 Friedlander, W.A. (1980). Introduction to social welafer (2 ed). Englewood Cliff, NJ: Prentice 

Hall.  
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Indikator nya adalah sebagai berikut: 

Enam indikator tahapan Keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator 

“kebutuhan dasar keluarga” (basic need): 

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. 

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan 

kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka 

yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), 

atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan 

sebagainya. 

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, 

bekerja/sekolah dan berpergian. 

Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian 

yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus 

memakai pakaian yang   sama   dalam kegiatan hidup yang berbeda-

beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat 

di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau bekerja (ke 

sawah, kekantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan 

pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, 

piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya) 

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding 

yang baik. 

Pengertian rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan 

rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam 
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kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun 

dari segi kesehatan. 

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. 

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, 

seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai 

Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan 

sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara 

modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang 

berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM). 

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan 

kontrasepsi. 

Pengertian sarana pelayanan kontrasepsi adalah sarana tempat 

pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas 

Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter 

Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan 

KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, 

Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur 

yang membutuhkan (hanya untuk keluarga yang berstatus pasangan 

usia subur). 

6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 

Pengertian semua naka umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-

15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), 

yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan 
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anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah 

setingkat SD/sederajat SD atau setingkatn SLTP/sederajat SLTP. 

a. Tahapan Keluarga sejahtera II 

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator 

tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II tetapi tidak memenuhi 

salah satu dari 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III (KS III), atau 

indikator “kebutuhan pengembangan” (Develoment needs) dari 

keluarga. 

Delapan indikator Keluarga sejahtera II (KS II) atau indikator 

“kebutuhan psikologis” (psychological need) keluarga: 

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah 

kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran 

agama/ kepercayaan yang dianut oleh masing-masing keluarga/ 

anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri 

atau bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat yang 

sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing-masing 

agama/kepercayaan. 

2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan 

daging/ikan/telur 

Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging 

atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk 
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melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk 

keluarga vegetarian. 

3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel 

pakaian baru dalam setahun. 

Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai 

(baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari 

membeli atau daru pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang 

lazim dipakai sehari-hari oleh masyarakat setempat. 

4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah. 

Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 adalah keseluruhan luas 

lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk 

bagian dapur, kamar mandi, pavilium, garasi dan gudang yang 

apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang 

tidak kurang dari 8 m2. 

5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat 

melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. 

Pengertian keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang 

dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga 

yang bersangkutan tidak harus di rwat di rumah sakit, atau tidak 

terpaksa haru tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ ke 

sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian, 

anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan kedudukan masing-masing di dalam keluarga. 
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6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk 

memperoleh penghasilan. 

Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh 

penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang 

anggotannya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa 

uang atau barang dari sumber penghasilan yang di pandang layak 

oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari-

hari secar terus-menerus. 

7. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.  

Pengertian anggota keluarga umur 10-60 tahun bica baca tulis 

latin adalah anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun dalam 

keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami 

arti dari kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak 

berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga 

berumur 10-60 tahun. 

8. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan 

alat/obat    kontrasepsi. 

Pengertian pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih 

menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih 

berstatus pasangan usia subur dengan jumlah anak dua atau lebih 

ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, 

seperti IUD, Pil, Suntikan, Implam, Kondom, MOP dan MOW. 
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b. Tahapan Keluarga sejahtera III 

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator 

tahapan KS I, 8 (delapan) indikator tahapan KS II, dan 5 (lima) 

indikator tahapan KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) 

indikator tahapan keluarga sejahtera III plus (KS III Plus) atau indikator 

“aktualisasi diri” (self esteem) keluarga. 

Lima indikator Keluarga sejahtera III (KS III) atau indikator 

“kebutuhan pengembangan” (development need): 

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 

Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan 

agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan 

agama mereka masing-masing. Misalnya, mendengarkan pengajian, 

mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak-anak, 

sekolah madrasah bagi anak anak yang beragama Islam atau sekolah 

minggu bagi anak-anak yang beragama Kristen. 

2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau 

barang. 

Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam 

bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang 

disisihkan untuk di tabung baik berupa uang maupun berupa barang 

(misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, 

rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila 

diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,- 
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3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 

Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang 

seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi adalah 

kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama, sehingga 

waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk 

berkomunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu 

minggu atau berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh 

anggota keluarga. 

4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat 

tinggal. 

Pengertian  keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau 

sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat 

disekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong 

royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, 

kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya. 

5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar / majalah / radio / 

tv / internet. 

Pengertian keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ 

majalah/ radio/ tv/ internet adalah tersedianya kesempatan bagi 

anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara 

lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak 

(seperti surat kabar, majalah dan bulletin) atau media elektronik 
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(seperti radio, televise, internet). Media massa tersebut tidak perlu 

hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang 

bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh 

orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik 

bersama. 

c. Tahapan Keluarga sejahtera III Plus. 

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 

(enam) indikator tahapan KS I. 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) 

indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.  

Dua indikator Keluarga sejahtera III Plus (KS Plus) atau indikator 

“aktualisasi diri” (self esteem) yaitu: 

1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan 

materiil untuk kegiatan sosial. 

Pengertian keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan 

sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang 

memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan 

materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam 

bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti 

untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah 

jompo, untuk membiayai kegiatan-kegiatan di tingkat 

RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk 

sumbangan wajib. 
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2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan 

sosial/ yayasan/ institusi masyarakat. 

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus 

perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga 

yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan 

tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan 

sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai 

organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi 

adat, kesenian, olahraga, kegamanaa, kepemudaan, institusi 

masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya)  

H. Kerangka Pemikiran 

Sejarah Kawasan Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusin 

Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan adalah suatu kawasan 

hutan milik negara yang tidak dikelola oleh negara. Pada tahun 1980 banyak 

masyarakat sekitar hutan yang merambah kawasan hutan untuk 

memanfaatkan hasil hutan sebagai pemenuhan kehidupan keluarga nya. 

Dalam hal ini masyarakat hanya memanfaatkan kawasan hutan dan tidak 

menjaga kelestarian nya melainkan hanya memanfaatkan tanaman di dalam 

nya kemudian ditinggalkan begitu saja. Melihat kondisi ini pemerintah 

Provinsi Lampung pada tahun 1992 memberikan suatu program transmigrasi 

kepada masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 24 Bukit 

Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan untuk 

pindah ke kabupaten lain agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Kondisi pengosongan kawasan hutan ini tidak bertahan lama, pada tahun 
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1998 masyarakat kembali merambah hutan berakibat rusak nya hutan kembali 

dan terjadi pertikaian antara berbagai pihak  akibat dari perebutan lahan 

kawasan hutan, hal ini banyak pihak yang dirugikan termasuk pemerintah dan 

masyarakat sekitar kawasan hutan.  

Pemerintah melihat banyak nya masalah di kawasan kehutanan 

kemudian mengeluarkan  Peraturan Pemerintah no. 83 tentang Perhutanan 

sosial dengan 5 bentuk yaitu hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, 

hutan desa, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Kawasan Hutan lindung 

Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusu Bindu Kampung Lebak 

Peninagan dalah lahan dari program perhutanan sosial , tercantum dalam 

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.439/ MenhutII/ 2012 tanggal 

09/08/2012 dengan luas ± 41.126 hektar, terdiri dari hutan produksi dengan 

luas ± 21.995 hektar dan hutan lindung dengan luas ± 19.131 hektar. 

Program perhutanan sosial memberikan izin pengelolaan lahan 

kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan setelah masyarakat mengajukan 

izin pengelolaan hutan dan kemudian pemerintah mengeluarkan surat 

keputusan hak kelola perhutanan sosial.  Perhutanan sosial di Kawasan Hutan 

Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung 

Lebak Peniangan ini sangat berdampak pada perekonomian keluarga 

masyarakat pengelola lahan hutan, dibuktikan dengan pendapatan masyaakat 

pengelola telah di atas UMK Kabupaten Way Kanan, dari keberhasilan 

tersebut peneliti ingin mengtahui bagaimana model yang diterapkan di 

Kawasan Hutan lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun 
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Bindu Kampung Lebak Peniangan dan bagaiamana cara pengelolaan lahan 

hutan.   

Bagan 2. 7 Kerangka Pemikiran 
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