
I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Konsep pembangunan sumber daya hutan sebagai sistem penyangga 

kehidupan merupakan orientasi sistem pengelolaan hutan yang mempertahankan 

keberadaannya secara lestari untuk kemakmuran rakyat yang berkelanjutan. 

Pokok pencapaian target kemakmuran masyarakat melalui sumber daya alam yang 

melimpah perlu ditransformasikan menjadi aset perekonomian masyarakat yang 

dikelola secara bijaksana sehingga mampu berperan secara strategis dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan melalui peningkatan 

devisa negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi pedesaan serta 

terwujudnya instrumen pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh 

Indonesia. 

Sebagai sumber daya alam yang renewable, hutan senantiasa harus dijaga 

kelestariannya agar mampu memenuhi fungsi ekonomi, sosial dan pelestarian 

lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip pembangunan  

berkelanjutan. Namun demikian dalam praktek yang terjadi selama ini sejak awal 

masa pembangunan di Indonesia, kegiatan eksplorasi masal pada sumber daya 

hutan terus menerus berlangsung dengan tujuan komersial sehingga akibatnya 

menimbulkan konsekuensi destruktif, yang cenderung memotong siklus daur 

hidup sebuah ekosistem secara alami, bahkan secara agregat nilai manfaat dari 

eksplorasi sumber daya hutan tersebut tidak lagi sepadan dengan resiko yang akan 

ditimbulkannya.  

Kegiatan eksplorasi yang over capacity telah menimbulkan  dampak dan 

resiko yang besar terhadap kerusakan ekosistem hutan, terhadap pengabaian hak-
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hak penduduk setempat yang telah terampas akibat eksploitasi sumber daya alam 

dan akibat lainnya sehingga menimbulkan tergugatnya rasa keadilan masyarakat 

karena adanya manfaat dan resiko yang ditanggung masyarakat yang tidak adil 

dari sumber daya alam disekitarnya. Masyarakat mengalami proses marginalisasi 

fungsi dan peran dalam pengelolaan sumber daya hutan sehingga merasa tidak 

merasakan keberadaan dan manfaat dari  hutan  

Konflik pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia terus terjadi baik 

yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha 

kayu dan masyarakat sekitar hutan ataupun konflik horizontal antara kelompok 

masyarakat pada level perebutan akses terhadap keberadaan suatu sumber daya 

hutan. Setiap konflik senantiasa bermuara pada semakin melemahnya kondisi 

daya dukung lahan yang akhirnya mengakibatkan laju deforestasi dan degradasi 

lahan semakin meluas, sehingga Indonesia harus kehilangan 1,5 juta Ha luas lahan 

setiap tahunnya (Dephut, 1999) 

Di era otonomi daerah sebagai buah dari reformasi, kerusakan hutan 

justeru meningkat dengana cepat, Departemen Kehutanan mencatat kerusakan 

hutan telah mengalami peningkatan menjadi 2,5 Ha per tahun (Kompas, 2002). 

Kondisi ini dipicu karena adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dan juga adanya praktek penebangan liar (illegal loging) 

semakin marak terjadi.  

Menyadari pentingnya pungsi dan peran masyarakat dalam menjaga dan 

melestarikan hutan, masyarakat sebagai sebuah pranata sosial sebenarnya 

memiliki kearifan tradisional yang telah dijalankan secara turun-termurun dalam 

pengelolaan hutan yang ada disekitar tempat tinggalnya, masyarakat secara 
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sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam sebuah kelompok mampu menjaga 

fungsi kelestariannya dan mampu membawa manfaat bagi usaha dan 

penghidupannya sehari-hari. Namun demikian, pada saat sistem tata nilai ini 

terputus dengan adanya marginalisasi fungsi-fungsi sosial masyarakat terhadap 

pengelolan hutan maka terjadilah backwash effect berupa konflik pengelolaan 

sumber daya hutan yang tidak berkesudahan. 

Mengembalikan peran masyarakat pada tempatnya melalui upaya 

pemberdayaan masyarakat dengan Konsep social forestry dimana pengelolan 

hutan melibatkan masyarakat lokal sebagai salah satu stakeholder yang berperan 

aktif sudah lama menjadi wacana dan terus-menerus diupayakan 

implementasinya, Indonesia telah tercatat mempunyai beberapa strategi prinsip 

pengelolaan hutan dengan mengapresiasikan masyarakat untuk ikut terlibat 

didalamnya dalam sebuah program Perhutanan Sosial (social forsetry).  

Hadi, S.P (2003) menyatakan bahwa di Jawa, upaya-upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dirintis sejak tahun 1972 melalui 

prosperity approach yang sekarang dikenal dengan istilah Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM) tiga prinsip  yang menjadi spirit utamanya dalam 

mendukung usaha pembangunan kehutanan yang berkelanjutan yaitu profitability, 

prosperity dan sustainability. Prinsip pengelolaan hutan ini adalah memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif didalamnya baik sebagai 

pengambil manfaat maupun sebagai fungsi kontrol kawasan hutan 

Sebagai bentuk paradigma baru pembangunan kehutanan yang berbasis 

masyarakat (Community Forestry atau Community based forest management), 

Program pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan  pengejawantahan 
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dari sistem perhutanan sosial (Social forestry) yang dikembangkan pemerintah 

sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat dalam memandang hutan sebagai fungsi 

sosial, sehingga diharapkan terwujud pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya 

melalui asas penetasan pembangunan (trickle down effect). (Maskanah et al, 2000) 

Berdasarkan undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan 

kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia No 31 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan, 

telah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan 

kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan diberikan kewenangan 

yang lebih luas dalam hal penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat 

sampai dengan sistem pengelolaannya.  

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu lembaga Pemerintah Kabupaten   

sebagaimana dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia menjawab tantangan 

tersebut sebagai test case sebuah keberhasilan pembangunan sektor kehutanan dan 

pemberdayaan masyarakat di daerah pada era otonomi ini melalui kerjasama 

dengan Perum Perhutani Unit I Jateng KPH Pekalongan Timur  

menyelenggarakan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. 

Keberhasilan program kegiatan dapat terlaksana jika strategi pengelolaan 

dapat berjalan dengan baik, melalui analisis strategi dan kajian ilmiah ini 

diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk pengelolaan 

hutan yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan sehingga mampu menjawab 

tujuan pengelolan hutan yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang sedang 

dikembangkan di Kabupaten Pekalongan, seperti halnya yang terjadi diseluruh 

daerah di Indonesia, memiliki perbedaan dengan konsep-konsep Perhutanan 

Sosial (social forestry) sebelumnya. Pada pola Perhutanan Sosial (social forestry) 

yang lama, umumnya masyarakat secara pribadi hanya memanfaatkan lahan yang 

tersedia tanpa harus terlibat dalam proses perencanaannya, sedangkan dalam 

konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), masyarakat disyaratkan 

berperan aktif dalam proses perencanaan sampai pemanfaatan melalui sharing 

input, sharing proses dan sharing output  

Pola-pola pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah 

sampai sejauh ini banyak yang tidak bisa bertahan karena program yang 

dikembangkan kurang bisa menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat sebagai 

sasaran yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, beberapa hal yang harus dipikirkan 

dan merupakan identifikasi dari Permasalahan-permasalahan yang senantiasa 

terjadi dari pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (social 

forestry) diantaranya adalah : 

1. Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan yang selama ini terjadi  

pemerintah seringkali melaksanakan kebijakan pengelolaan hutan yang 

terpusat (Top-down) 

2. Kesadaran akan pentingnya empowerment  masyarakat untuk dapat terlibat 

dalam urusan pengelolaan hutan menjadi sedikit terlambat pada saat laju 

deforestasi menjadi semakin besar dan maraknya konflik dengan berbagai 

kekerasan di masyarakat. 
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3. Terjadi kekeliruan cukup mendasar berkaitan dengan tujuan pengelolaan 

hutan yang selama ini terjadi dimana arah pembangunan kehutanan telah 

menyebabkan ketidakjelasan peran dan tumpang tindih wewenang yang 

berimplikasi di tataran manejemen lapangan yang tidak terorganisasi.  

4. Seringnya salah pengertian tentang arti penting hutan bagi masyarakat lokal 

melalui penafsiran secara sepihak dengan memandang bahwa pemerintah 

lebih mengetahui kondisi yang diinginkan masyarakat dibandingkan dengan 

masyarakat itu sendiri, akibatnya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang 

tidak menyentuh ke bawah bahkan masyarakat tidak merasa memiliki dan 

merasakan impact yang ditimbulkan dari program tersebut 

Perumusan masalah dari beberapa identifikasi permasalahan seperti yang 

telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang sedang di 

kembangkan telah berjalan dengan baik sesuai dengan visi, dan misi yang 

telah ditetapkan 

2. Bagaimana formulasi strategi yang paling tepat dilaksanakan untuk  dapat 

mengembangkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

di Kabupaten Pekalongan 

3. Apa yang dapat dilakukan untuk dapat memberikan gagasan rencana tindak 

bagi pengembangan Program pengelolaan Hutan Hutan Bersama Masyarakat 

di Kabupaten Pekalongan 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis kondisi perkembangan Program Pengelolaan Hutan Bersama 

masyarakat di Kabupaten Pekalongan  

2. Memformulasikan strategi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 

3. Mengusulkan Action Plan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil  penelitian ini  diharapkan dapat  dipergunakan oleh 

lembaga terkait sebagai :  

1. Bahan pertimbangan dalam menentukan arah Pembangunan sektor kehutanan  

2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari 

penilaian dan pendapat pakar  tentang pengelolan Hutan Bersama Masyarakat. 

3. Memberikan masukan tentang model strategi yang dapat diterapkan dalam 

pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat 

4. Bahan pertimbangan dalam menentukan rencana tindak program Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat yang berkelanjutan 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Community based forest Management sebagai paradigma baru pengelolaan 

hutan di Indonesia dan bagian integral dari program Perhutanan Sosial telah 

banyak diadopsi oleh beberapa lembaga pengusahaan hutan baik Pemerintah 

maupun swasta dengan nama dan istilah yang berbeda-beda. Perum Perhutani 

telah tercatat menerapkan beberapa model dan nama pengelolaan hutan berbasis 
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masyarakat dengan nama-nama seperti HPH Bina Desa, Hutan Desa, Pembinaan 

Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat (PMOH), 

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan yang sedang dikembangkan melalui 

SK dir PT. Perhutani Nomor 136/KPTS/Dir/2002 tentang Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM). 

Model pengelolaan yang berbasiskan masyarakat ini mengharuskan 

seluruh pihak yang terkait dengan keterlibatan pengelolaan hutan untuk aktif 

berperan serta dalam mensukseskan Program Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM), melalui Kepmenhut No 31 tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

No 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat 

di Propinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk 

mempunyai peran yang cukup besar.  

Di Kabupaten Pekalongan, Program Pengelolaan Hutan Bersama 

masyarakat telah mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2002 di 3 desa model dan 

tahun 2003 bertambah 16 desa model. Pada tahun 2004 terdapat 19 desa model 

yang mulai dikembangkan program PHBM  

 Guna mengidentifikasi dan menganalisis kondisi-kondisi yang 

mempengaruhi keberhasilan program, maka rencana penelitian ini dilaksanakan 

dengan fokus pada Identifikasi dan analisis strategi pengelolaan hutan yang ada 

diwilayah Kabupaten Pekalongan baik yang dikelola oleh Kesatuan pemangkuan 

Hutan (KPH) Pekalongan Timur  dalam bentuk hutan negara maupun yang 

dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan sampai tahun anggaran 2004 yang berupa hutan rakyat. 
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Lebih lanjut, untuk memperjelas ruang lingkup dari pelaksanaan penilitian, 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini  

 

 

 

Gambar 1. Ruang Lingkup Penelitian 
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