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ABSTRAK
KONTRIBUSI PERUM PEHUTANI TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA HUTAN DAN PELUANG KEMITRAANNYA
(Studi Kasus di Desa Temulus, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora,
Propinsi Jawa Tengah)
Sandi Ari Cris Nugraheni
031324033

Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta 2007
Hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat desa sekitar hutan dengan Perum
Perhutani nampak dalam penjarahan yang terjadi secara besar-besaran di berbagai wilayah
di Jawa pada tahun 1997 – 2000. Ketidakharmonisan tersebutlah yang menyebabkan
kerugian yang cukup besar bagi Perhutani. Program-program kemitraan dengan pendekatan
kemakmuran yang telah dilaksanakan sejak tahun 1974 tidak memberikan dampak positif
dalam hubungan antara masyarakat dan Perum Perhutani. Sedangkan kesejahteraan
masyarakat pun tidak mengalami peningkatan yang significan melalui program-program
tersebut.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang diberikan oleh
Perum Perhutani melalui program-program kemitraan yang telah dilaksanakan terhadap
kesejahteraan masyarakat di Desa Temulus, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.
Selain itu, penelitian ini juga mengupas tentang peluang kemitraan yang mungkin terjadi
antara masyarakat dan Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan
untuk mendapatkan gambaran mengenai masyarakat, keadaan desa dan pola-pola kemitraan
yang terjadi antara Perhutani dan masayarakat desa sekitar hutan. Pengambilan sampel
menggunakan tekhnik snowballing sampel yaitu pencarian informasi yang dilakukan secara
terus menerus sampai ditemukan informasi yang dapat digunakan untuk menjawab
pertanyaan dalam penelitian ini.
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa Pehutani hanya memberikan
kontribusi melalui upah sebesar 0,4% melalui program Perhutanan sosial dibandingkan
dengan kebutuhan hidup pesangem1 dalam setahun. Sedangkan kontribusi dalam bentuk
upah melalui program Management Rezim Mozaik (MR-Mozaik) hanya 1% dibandingkan
kebutuhan hidup pesanggem dalam setahun. Adapun hasil tumpang sari hanya dapat
memenuhi kebutuhan hidup pesanggem sebesar 25% dari jumlah kebutuhan hidup
pesanggem dalam setahun.
Kemitraan yang ditawarkan oleh Perum Perhutani tidak menempatkan masyarakat sebagai
mitra sejajar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Sehingga masyarkat
hanya ditempatkan sebagai buruh saja. Hal tersebut terjadi pada program pengelolaan
Perhutanan Sosial (PS) yang telah dilaksanakan dan Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarkat (PHBM) yang sampai saat ini belum dilaksanakan di Desa Temulus. Akibatnya,
masyarakat Desa Temulus tidak mau melakukan kemitraan dengan Perum Perhutani jika
tidak ditempatkan sebagai mitra sejajar dalam pengelolaan hutan.

1

Petani penggarap lahan hutan negara
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ABSTRACT
CONTRIBUTION OF STATE FOREST COMPANY (PERHUTANI) TO
THE WELFARE OF FOREST VILLAGE COMMUNITY
AND THE PARTNERSHIP OPPORTUNITY
(A Study Case in Temulus Village, Randublatung Subdistrict,
Blora Regency, Central Java Province)

Sandi Ari Cris Nugraheni
031324033
Sanata Dharma University
Yogyakarta 2007

An inharmonious relationship between forest village community and State
Forest Company (Perhutani) could be seen in massive forest looting all over Java in
1997— 2000. This inharmonious relationship caused a significant loss to Perhutani.
Prosperity approach partnership programs which have been done since 1974 has not
made a positive result in building the relationship between society and State Forest
Company, and community’s welfare does not increase significantly through the
programs.
This research is trying to find out how much State Forest Company contributes
through its partnership programs which have been held to improve community’s
welfare in Temulus Village, Randublatung Subdistrict, Blora Regency, Central Java
Province. This research is also trying to analyze partnership opportunity which could
be implemented by community and State Forest Company in managing the forest.
This research uses descriptive-qualitative method in order to get the picture
about the community and its atmosphere besides the patterns of partnership between
the State Forest Company and the society surrounding the forest. Snowballing
sampling was used to gather information continually until the information was
sufficient to answer the questions of this research.
This research concludes that State Forest Company only contributes as much
as 0.4% of annual forest-farmer livelihood through wages in Social-Forestry program.
On the other hand, Management-Regime (Mosaic-MR) only contributes 1% of annual
forest-farmer livelihood. Other than those programs, an alley cropping system
(tumpang-sari 2 ) contributes only 25% of annual forest-farmer livelihood.
Partnership programs offered by State Forest Company do not place
community as an equal partner in program planning and actuating. Forest-farmers are
considered merely as labors. This attitude is implemented in Social-Forestry program,
and is still implemented in Join Forest Management program in Temulus Village. As
a side effect, Temulus villagers do not accept partnership program offered by State
Forest Company unless they were positioned as an equal partner in forest
management.

2

Tumpang sari or alley-cropping cultivation system is a program which allows forest-farmers to plant
cash crops between tree rows for two or three years.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberadaan hutan mempunyai manfaat yang luar biasa bagi
kehidupan manusia. Hal tersebut terbukti dalam kehidupan pra modern
dimana hutan merupakan tumpuan bagi pemenuhan kebutuhan manusia baik
pangan, sandang maupun papan. Setelah berkembangnya kehidupan manusia,
hutan memiliki perubahan manfaat. Adapun manfaat hutan dapat digolongkan
menjadi 3, yaitu manfaat ekonomi, manfaat ekologi dan sosial. Hutan untuk
menjaga keberlangsungan keragaman hayati, serta menjaga ”kelanggengan”
air tanah merupakan manfaat ekologi yang berguna bagi lingkungan di
sekitarnya. Sedangkan manfaat sosial hutan adalah sebagai lahan yang dapat
digunakan oleh masyarakat sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Adapun manfaat ekonomi hutan adalah untuk dapat menghasilkan
keuntungan finansial dari perdagangan hasil hutan baik kayu maupun kayu.
Jika kita melihat manfaat hutan tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang mempengaruhi kehidupan
masyararakat luas. Oleh sebab itu, hutan termasuk dalam kekayaan negara
yang

dilindungi

oleh

negara

dan

dikelola

untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam mengelola hutan di Jawa, pemerintah
menyerahkan kewenangan pengelolaan hutan kepada Djawatan Kehutanan
Indonesia yang selanjutnya diganti nama menjadi Perum Perhutani. Wilayah
pengelolaan hutan Perum Perhutani mencakup 3 unit pengelolaan yaitu Unit I
Perum Perhutani Jawa Tengah, Unit II Perum Perhutani Jawa Timur, dan Unit
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III Perum Perhutani Jawa Barat. Hutan yang dikelola Perum Perhutani adalah
wilayah hutan negara seluas 2.552.733 hektar, baik dalam bentuk hutan
produksi maupun hutan lindung dengan tanaman kayu jati maupun non jati.
Desa Temulus yang terletak di Kecamatan Randublatung, Kabupaten
Blora, berbatasan langsung dengan wilayah hutan produksi Perum Perhutani
Unit I, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung, Blora. Pada tahun
1999 terjadi penjarahan besar-besaran di Desa Temulus sebagai wujud
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bukan hanya karena
krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 (ARUPA dan Fakultas
Kehutanan UGM, 1999: 19). Pemicu penjarahan tersebut adalah masalah
dalam kerjasama antara oknum perangkat desa dan oknum setempat untuk
melakukan pengambilan kayu di hutan dekat desa secara ilegal untuk
kepentingan pembangunan madrasah sebagai salah satu fasilitas desa.
Kerjasama tersebut dilakukan di bawah tangan, namun pada proses
pengambilan kayu diketahui oleh petugas. Masalah terjadi ketika petugas
datang untuk menyita kayu curian tersebut dan diusir oleh warga. Masalah
semakin keruh ketika satuan militer datang membantu petugas dan ikut
mengambil kayu secara ilegal. Kejadian tersebut disaksikan secara terangterangan oleh masyarakat, dan sempat menjadi bahan gunjingan secara
terbuka di antara mereka. Masalah antara masyarakat dan Perum Perhutani
semakin parah ketika terjadi penembakan 3 orang warga Desa Bapangan oleh
aparat keamanan. Masyarakat beramai-ramai menyerbu hutan dan konflik
semakin tajam (ARUPA dan Fakultas Kehutanan UGM, 1999: 9).
Penjarahan tersebut merupakan satu rangkaian dengan kejadian pada
tahun 1998 yaitu terjadinya penjarahan besar-besaran di beberapa wilayah
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hutan negara di Jawa Tengah (Purworejo, Wonosobo, Bajarnegara,
Banyumas, Cilacap, Wonogiri, Boyolali, Purwodadi, Jepara, Pati , Blora),
Jawa Timur (Bojonegoro, Ngawi, Kediri, Tuban, Malang) dan dibeberapa
tempat lain di Jawa (ARUPA, 1999: 1). Penjarahan yang dilakukan oleh
masyarakat di sekitar hutan negara tersebut, terjadi terus menerus sampai
dengan tahun 2002.
Penjarahan yang terjadi di Desa Temulus maupun di berbagai wilayah
hutan produksi sepanjang 1998 – 2000 merupakan suatu kondisi yang sangat
merugikan Perum Perhutani sebagai perusahaan yang bertujuan pada
keuntungan. Hal tersebut juga merugikan negara sebagai pemegang seluruh
saham Perum Perhutani. Namun kondisi tersebut juga melahirkan pertanyaan
mengenai hubungan antara Perum Perhutani dengan masyarakat di sekitar
hutan sebagai stakeholder yang berpengaruh dalam keberlangsungan Perum
Perhutani terutama berkaitan dengan keamanan hutan produksi sebagai
wilayah kerjanya.
Perusahaan dan lingkungan sekitarnya mempunyai hubungan yang
erat. Penerimaan kehadiran perusahaan oleh masyarakat sekitar melalui
peningkatan keadaan ekonomi masyarakat dan perbaikan fasilitas di
lingkungan sekitar perusahaan, merupakan salah satu keadaan yang perlu
diwujudkan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Hal
tersebut merupakan wujud dari keterlibatan sosial perusahaan yang
memberikan

keuntungan

jangka

panjang

bagi

perusahaan

karena

terbentuknya citra positif di masyarakat sehingga menjamin keberlangsungan
perusahaan(Keraf, 1998 : 130 – 131).
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Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat desa hutan yang
berada di sekitar wilayah kerjanya. Tanggung jawab sosial perusahaan
merupakan sebuah pandangan bahwa suatu organisasi sebagai agen moral.
Perusahaan merupakan organisasi bisnis yang harus menjunjung tinggi
moralitas walaupun tidak ada aturan hukum atau etika mayarakat yang
mengatur. Tanggungjawab sosial dapat dilakukan dengan mempertimbangkan
hasil yang terbaik atau yang paling sedikit

merugikan stakeholder-nya

(Nursahid, 2006: 13). Jadi dapat dimaknai bahwa tanggungjawab sosial
perusahaan dapat menguntungkan pihak-pihak yang berkaitan dengan
perusahaan dan termasuk didalamnya adalah perusahaan itu sendiri sehingga
kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik.
Penjarahan hutan produksi yang merupakan wilayah kerja Perum
Perhutani merupakan gambaran dari ketidakharmonisan hubungan antara
Perum Perhutani dengan masyarakat di sekitar hutan. Keadaan tersebut
menggugah penulis untuk mengetahui dengan kontribusi Perum Perhutani
terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya yang berpengaruh pada
hubungan antara keduanya, yang dapat memberikan pengaruh baik bagi
masyarakat maupun perusahaan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat
rumusan masalah sebagai berikut,
1.

Apakah kontribusi Perum Perhutani terhadap kesejahteraan masyarakat
Desa Temulus, Randublatung, Blora?
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2.

Bagaimana bentuk peluang terjadinya kemitraan antara Perum
Perhutani dengan masyarakat Desa Temulus, Randublatung, Blora?
Kedua rumusan masalah tersebut akan dirinci dalam butir-butir

masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Adapun perinciannya adalah
sebagai berikut,
-

Apakah

kontribusi

yang

diberikan

Perum

Perhutani

dalam

peningkatan pendapatan masyarakat Desa Temulus?
-

Berapa

persen

penduduk

Desa

Temulus

yang

bekerja

dan

mendapatkan upah dari Perum Perhutani?
-

Berapakah besar upah yang diterima dari Perum Perhutani dan
kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat?

-

Berapa persen usaha penduduk desa yang memiliki kaitan inputoutput dengan Perum Perhutani?

-

Apakah yang diberikan oleh Perum Perhutani untuk memperbaiki atau
menambah fasilitas di Desa Temulus?

-

Apakah tawaran kemitraan yang diberikan oleh Perum Perhutani
kepada masyarakat desa Temulus?

-

Bagaimanakah tanggapan masyarakat berkaitan dengan tawaran
tersebut?

C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Temulus yang berada di bagian
Tenggara Kabupaten Blora. Desa Temulus secara administratif termasuk
dalam wilayah Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Adapun batas-batas administrasinya adalah :
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-

Sebelah Timur : Desa Menden, Kecamatan Kradenan

-

Sebelah Utara : Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung

-

Sebelah Barat : Desa Pilang, Kecamatan Randublatung

-

Sebelah Selatan : Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung
Desa Temulus berbatasan langsung dengan wilayah hutan produksi

yang dikelola oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung. KPH
Randublatung masuk dalam manajemen Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah
yang berada di Semarang.
Lokasi Desa Temulus cukup jauh dari kota kecamatan, kota kabupaten
dan kota Propinsi. Adapun jarak Desa Temulus dengan kota disekitarnya
adalah :
-

Dengan ibukota kecamatan adalah 4 km.

-

Dengan ibukota kabupaten adalah 41 km.

-

Dengan Kota Cepu adalah 58 km.

-

Dengan Ibukota Propinsi (Semarang) adalah 190 km
Desa Temulus terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Kedungsambi dan

Dusun Temulus. Dusun Kedungsambi mencakup 1 RW yang terdiri dari 5
RT, sedangkan Dusun Temulus mencakup 2 RW yang terdiri dari 9 RT. Jadi
Desa Temulus mencakup 3 RW dan 14 RT. Curah hujan rata-rata 1006
mm/th dan jumlah hari hujan terbanyak adalah 41 hari, serta suhu udara
berkisar antara 18 – 32 Celcius (kategori sedang), menggambarkan keadaan
desa yang panas dan minim air.
Letak Desa Temulus yang berdekatan langsung dengan hutan produksi
yang dikelola oleh Perum Perhutani, jarak antara desa dengan kota sekitarnya
serta minimnya curah hujan dan ketersediaan air di desa tersebut menjadi
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pertimbangan penulis untuk memilih lokasi tersebut. Lokasi desa yang
berbatasan

langsung

dengan

hutan

produksi

Perum

Perhutani

menggambarkan bahwa antara masyarakat desa dengan hutan produksi
bersentuhan langsung, dan keberlangsungan hutan produksi bergantung pada
”niat baik” yang tumbuh pada masyarakat desa tersebut. Sedangkan jarak
desa dangan kota yang relatif jauh menggambarkan sulitnya akses ke kota
jika tidak didukung fasilitas jalan dan transportasi yang memadahi untuk
menjangkau kota dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat
diperoleh di desa seperti sekolah dan komunikasi ataupun fasilitas-fasilitas
modern lainnya yang memudahkan dalam kegiatan produksi masyarakat
maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi Desa Temulus secara geografis
yang menyebabkan minimnya curah hujan yang berpengaruh pada
ketersediaan air juga merupakan keadaan yang dapat berpengaruh bagi
keberlangsungan hidup masyarakat yaitu

pemenuhan kebutuhan air dan

terlaksananya kegiatan produksi yang maksimal.

D. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk,
1. Mengetahui kontribusi yang diberikan oleh Perum Perhutani sebagai
badan usaha milik negara terhadap masyarakat desa sekitar hutan yang
merupakan wilayah kerjanya.
2. Mengetahui

berapa

besar

kontribusi

Perum

Perhutani

dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan di wilayah kerjanya.
3. Mengetahui hubungan kemitraan antara Perum Perhutani dengan
masyarakat sekitar desa hutan.
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E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi,
1. Pemerintah, dapat memperoleh informasi tentang hubungan antara
BUMN dengan masyarakat sekitarnya sehingga dapat menjadi sumber
bagi

penentuan

kebijakan

yang

tepat

dalam

pelaksanaan

pemerintahan.
2. Badan Usaha Milik Negara, dapat memperoleh gambaran mengenai
hubungan perusahaan dengan masyarakat yang dapat memberikan
dampak negatif bagi keberlangsungan perusahaan.
3. Perusahaan, dapat memperoleh gambaran pentingnya hubungan sosial
perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.
4. Penulis, dapat menerapkan teori yang telah diterima selama kuliah dan
mendokumentasikan secara sistematis pengalaman yang diperoleh
selama melakuan penelitian.
5. Masyarakat umum, memperoleh gambaran tentang hubungan antara
perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan
tersebut dan dapat digunakan untuk bahan penelitian yang lebih lanjut.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Perum Perhutani Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Pasal 33 pada UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam
dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh
Indonesia dan skalanya cukup besar karena mencakup di seluruh wilayah
Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk suatu badan usaha milik
negara (BUMN) untuk mengelola kekayaan alam berupa hutan untuk wilayah
Jawa, yaitu Perum Perhutani.
Bentuk badan usaha dari Perhutani adalah Perusahaan Umum yaitu
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas
saham, yang bertujuan untuk kemanfaaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan ( UU RI No. 19 Tahun 2003
Pasal 1. Ayat 4). Sebagai BUMN, Perusahaan Umum memiliki aspek dan
peran sosial yang ditegaskan dalam peraturan pemerintah yaitu 45% dari sisa
penyisian laba bersi dari Perum dipakai untuk (a) cadangan umum, (b) sosial
dan pendidikan, (c) jasa produksi, (d) sumbangan dana pensiun, dan (e)
sokongan dan sumbangan ganti rugi (PP No. 13 Tahun 1998, Bab III Pasal
14).
Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara mengemban tugas
mengelola hutan negara sesuai kebijaksanaan Pemerintah, yaitu (1)
menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan
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hutan di wilayah kerjanya (Pasal 5 ayat 1 PP No. 36 th. 1986), (2)sifat usaha
Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umun dan
sekaligus memupuk keuntungan beradasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
(PP No 36 th. 1986). Dalam PP Nomor 36 Tahun 1986 pasal 5 ayat 2
disebutkan bahwa misi Perum Perhutani adalah menyelenggarakan usaha di
bidang kehutanan yang berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai
bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta untuk turut aktif
melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program
pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya (Perum
Perhutani, 1993: 2).
Misi Perhutani dilaksanakan berdasarkan falsafah,
1.

Pembangunan kehutanan melalui pengusahaan hutan yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2.

Kelestarian sumberdaya hutan, keuntungan perusahaan dan
kesejahteraan karyawan serta masyarakat.

Adapun tujuan dari Perum Perhutani adalah (1) Terjaminnya kelestarian
sumber daya hutan, (2) Peningkatan kemampuan memperoleh keuntungan
perusahaan yang optimal, dan (3) peningkatan peranan Perum Perhutani
dalam pembangunan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan
masyarakat di sekitar kawasan hutan dan peningkatan kualitas
lingkungan (Perum Perhutani, 1993: 2).
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B. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
Bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh
keuntungan. Perusahaan merupakan organisasi bisnis yang mempuyai tujuan
utama memperoleh keuntungan.
Keuntungan ditinjau secara etika, bukan merupakan suatu yang buruk.
Bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima.
Keuntungan dikatakan baik dan diterima karena keuntungan memungkinkan
suatu perusahaan bertahan dalam kegiatan bisnisnya, dan dengan adanya
keuntungan, pemilik modal bersedia menanamkan modalnya (Keraf, 1998).
Keuntungan perusahaan merupakan salah satu lingkup tangungjawab
sosial perusahaan (Friedman dalam Keraf, 1998: 119). Pendapat ini akan
berbahaya apabila digunakan untuk pembenaran dalam rangka mendapatkan
keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam perusahan dan mengabaikan hal
lain seperti etika.
Perusahaan merupakan pribadi artifisial (Friedman dalam Keraf, 1998:
119), karena perusahaan terdiri dari manusia dan dalam kegiatannya selalu
disertai dengan perencanaan, dan keputusan yang rasional. Staf manajemen
merupakan manusia yang mampu berpikir logis dan tentu saja mempunyai
pertimbangan moral dalam menentukan tujuan dan arah kegiatan yang
dilakukan oleh perusahaan.
Wujud tanggungjawab sosial adalah keterlibatan sosial perusahaan.
Adapun keterlibatan sosial perusahaan tersebut penting karena memberikan
dampak dalam keuntungan perusahaan. Argumen-argumen yang mendukung
pentingnya keterlibatan sosial adalah (Keraf, 1998: 129 – 133),
1. Berubahnya kebutuhan dan harapan masyarakat
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Perusahaan memerlukan hubungan yang baik dengan masyarakat
sehingga dapat lebih peka dalam menentukan apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Hal ini berkaitan dengan produk apa yang akan dihasilkan
yang sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat.
2. Terbatasnya Sumber Daya Alam
Perusahaan harus mampu menggunakan sumberdaya alam yang ada
secara bijaksana dan tidak mengeksploitasinya secara besar-besaran. Hal
ini berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan itu sendiri.
3. Lingkungan Sosial yang Lebih baik
Bisnis berlangsung dalam suatu lingkungan sosial yang mendukung
kelangsungan dan keberhasilan bisnis itu untuk masa yang panjang. Hal
ini mempunyai implikasi etis bahwa bisnis mempunyai kewajiban dan
tanggung jawab moral dan sosial untuk memperbaiki lingkungan
sosialnya ke arah yang lebih baik. Semakin baiknya lingkungan sosial
dengan sendirinya memperbaiki iklim bisnis.
4. Perimbangan Tanggung Jawab dan Kekuasaan
Bisnis mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, bahkan
kehidupan budaya dan moral masyarakat dan banyak bidang kehidupan
lainnya. Hal tersebut menggambarkan besarnya kekuasaan perusahaan
dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan
kekuasaan dibutuhkan perimbangan dengan tanggungjawab perusahaan
sehingga tidak merugikan masyarakat dan pemerintah. Jika perusahaan
menyalahgunakan kekuasaannya dan merugikan masyarakat, maka negara
sebagai pelindung masyarakat akan bertindak.
5. Bisnis Mempunyai Sumber-Sumber Daya yang Berguna
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Perusahaan sesungguhnya mempunyai sumber daya yang sangat potensial
dan berguna bagi masyarakat. Bukan hanya sumber daya modal, tetapi
juga sumber daya tenaga profesional dalam segala bidang yang dapat
dimanfaatkan dan disumbangkan untuk kepentingan dan kemajuan
masyarakat.

Kemampuan

tenaga

profesional

dalam

mengelola,

mengorganisasi, dan menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu yang
bertujuan untuk memajukan dan menyelesaikan berbagai masalah sosial
masyarakat.
6. Keuntungan Jangka Panjang
Keterlibatan sosial perusahaan memberikan keuntungan perusahaan pada
jangka panjang karena ikut menciptakan stabilitas sosial dan politik yang
sangat didambakan bagi bisnis perusahaan. Selain itu, melalui keterlibatan
sosialnya, perusahaan dapat membangun citra positif di mata masyarakat
yang berguna bagi perkembangan perusahaan itu sendiri.
Tanggungjawab

sosial

perusahaan

atau

Corporate

Social

Responsibility(CSR), saat ini sedang trend di negara maju dan negara
berkembang. CSR terbukti bukan merupakan kegiatan perusahaan yang hanya
membengkakkan pengeluaran melainkan meningkatkan pendapatan (Kompas,
10 September 2005). Peningkatan pendapatan yang merupakan dampak dari
CSR terjadi karena terjalinnya hubungan baik antara perusahaan dengan
stakeholder-nya. Adapun yang dimaksud dengan stakeholder adalah
keragaman kelompok kepentingan dalam masyarakat tempat perusahaan
beroperasi. Setiap stakeholder berhak menuntut perusahaan beroperasi
dengan

cara-cara

yang

dipertanggungjawabkan.

secara
Stakeholder

sosial

dan

meliputi

lingkungan
pemegang

dapat
saham,
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karyawan/buruh, serikat pekerja, pembeli, pemasok, konsumen, masyarakat
lokal, LSM/Ornop, dan pemerintah (Wermasubun dalam Nursahid, 2006: 14).
Dalam Konsep pemasaran sosial, pemasar harus membuat keseimbangan
dalam menetapkan kebijakan pemasaran, yaitu laba perusahaan, pemuasan
keinginan konsumen dan kepentingan masyarakat (Kotler, 2006 :37).
Keseimbangan dalam konsep pemasaran diperlukan untuk memperkuat citra
positif perusahaan yang akan berdampak positif terhadap penjualan produk
perusahaan.
Tanggungjawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengambilan keputusan
yang bijaksana dalam praktek bisnis dan memberikan kontribusi dari
sumberdaya perusahaan (Kotler, 2006:37). Inti dari definisi tersebut adalah
pengambilan keputusan yang bijaksana, sehingga perusahaan memiliki
komitmen untuk memilih dan mengimplementasikan praktek bisnis yang
memberikan kontribusi sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR juga
berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi erkelanjutan, hubungan
dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat secara
umum untuk mewujudkan kulitas kehidupan yang lebih baik (Kotler, 2005:
3).
Tanggungjawab sosial perusahaan menurut Stainer sangat penting
dikembangkan di kalangan bisnis dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
Adapun ada 3 (tiga) alasannya yaitu :
1.

Perusahaan adalah ”makhluk” masyarakat dan oleh karenanya
merespon permintaan sosietal. Ketika harapan masyarakat
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terhadap fungsi perusahaan berubah, maka perusaaan harus
melakukan aksi yang sama.
2.

Kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh
semangat tanggungjawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan
karena arena bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang
bersifat simbiotik. Dalam jangka panjang, kelangsungan hidup
perusahaan tergantung pada upayanya untuk bertanggungjawab
terhadap masayarakat sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya.
Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tergantung pula terhadap
keuntungan yang dihasilkan dan tanggungjawab bisnis
perusahaan.

3.

Kegiatan tanggungjawab sosial merupakan salah satu cara
untuk mengurangi atau menghindari kritik masyarakat, dan
pada akhirnya akan sampai kepada upaya mempengaruhi
peraturan pemerintah. Jika perusahaan menghindari peraturan
pemerintah dengan cara merespon suatu tuntutan sosial (social
demands), sama halnya mengurani biaya perusahaan, karena
diyakini bawa adanya peraturan-peraturan pemerintah secara
umum memuat biaya-biaya lebih mahal dan menekan
fleksibilitas perusahaan dalam beroperasi.

C. Kesejahteraan Masyarakat
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan
pentahapan dalam keluarga sejahtera ( Cahyat, 2004):
1. Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin)
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Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:
a. Indikator Ekonomi
-

Makan dua kali atau lebih sehari

-

Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di
rumah,bekerja/sekolah dan bepergian)

b. Indikator Non Ekonomi
-

Melaksanakan ibadah

-

Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

2. Keluarga Sejahtera I (Miskin)
Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi
salah satu atau lebih indikator, meliputi :
a. Indikator Ekonomi
-

Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan
atau telor

-

Setahun terakhir seluruh anggota keluargamemperoleh paling
kurang satu stel pakaianbaru
Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiappenghuni

-

b. Indikator Non-Ekonomi
-

Ibadah teratur

-

Sehat tiga bulan terakhir

-

Punya penghasilan tetap

-

Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin

-

Usia 6-15 tahun bersekolah

-

Anak lebih dari 2 orang,ber-KB

3. Keluarga Sejahtera II
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Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat
memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:
-

Memiliki tabungan keluarga

-

Makan bersama sambil berkomunikasi

-

Mengikuti kegiatan masyarakat

-

Rekreasi bersama (6 bulan sekali)

-

Meningkatkan pengetahuan agama

-

Memperoleh berita dari surat kabar,radio,TV, dan majalah

-

Menggunakan sarana transportasi

4. Keluarga Sejahtera III
Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:
-

Memiliki tabungan keluarga

-

Makan bersama sambil berkomunikasi

-

Mengikuti kegiatan masyarakat

-

Rekreasi bersama (6 bulan sekali)

-

Meningkatkan pengetahuan agama

-

Memperoleh berita dari surat kabar,radio,TV, dan majalah

-

Menggunakan sarana transportasi

Belum dapat memenuhi beberapa indikator,
meliputi:
-

Aktif memberikan sumbangan material secara teratur

-

Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

5. Keluarga Sejahtera III Plus
Sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:
-

Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
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-

Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
Kesejahteraan jika dihubungkan dengan tahapan keluarga sejahtera

yang dibuat oleh BKKBN tersebut, mencakup pemenuhan kebutuhan material
maupun non material. Kebutuhan material berkaitan dengan pangan, sandang
dan papan. Sedangkan kebutuhan non material adalah kebutuhan rohani yaitu
agama, kesehatan dan kehidupan bermasyarakat.

D. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Nepal
Nepal

merupakan sebuah kerajaan yang terletak di kaki sebelah

selatan pegunungan Himalaya. Jumlah penduduk Nepal sebanyak 21.359.345
dan 90% dari jumlah tersebut tinggal di pedesaan dan mengandalkan lahan
pertanian sebagai sumber kehidupannya (Brooks dalam Nyoman, 2000: 174).
Pada tahun 1847 sampai dengan 1951, hutan di Nepal dikuasai dan dikelola
oleh pemerintahan Raja Jung Bahadur Rana atau disebut sebagai periode
Rana. Periode tersebut, terjadi penebangan besar-besaran karena kayu
merupakan komoditi yang menghasilkan pemasukan yang cukup besar bagi
pemerintah melalui ekspor ke India. Pada masa itu, Inggris sedang
membangun rel kereta api di India sebagai negara jajahannya.
Sejak tahun 1957 terjadi perubahan politik penguasaan dan
pengelolaan hutan di Nepal dengan munculnya Forest Nationalization Act
1957 yang menjadi dasar bagi pemerintah kerajaan untuk melakukan
nasionalisasi terhadap seluruh kawasan hutan di Nepal. Sejak itu, akses
masyarakat terhadap hutan sangat tertutup karena pemerintah tidak segansean memberikan saksi hukum kepada rakyat yang mengakses sumber daya
hutan, walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Kondisi
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tersebut

yang

menimbulkan

ketidakpercayaan

masyarakat

terhadap

pemerintah yang menyebabkan pencurian terhadap sumber daya hutan secara
terus menerus di Nepal. Keadaan tersebut mendorong pemerintah Nepal
untuk lebih memproteksi sumberdaya hutan. Namun, hal tersebut sulit
dilakukan karena kondisi geografis Nepal yang bergunung-gunung dan
berbukit-bukit sulit dijangkau oleh pemerintah.
Kesulitan pemerintah mengamankan hutan mendorong perubahan
kebijakan pemerintah Nepal, pada tahun 1978 pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan hutan mulai dilakukan melalui pelibatan perangkat desa. Pada
tahun 1990, melalui Forest Act 1993, pengelolaan hutan diserahkan kepada
masyarakat melalui sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan dimana
pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Pelaksanaan sistem tersebut
dilakukan melalui penyerahan hak pengelolaan hutan kepada kelompokkelompok masyarakat, dimana hasil kayu merupakan hak mereka dan negara
hanya sebagai pemilik tanah. Beberapa hasil studi menyebutkan bahwa
kondisi hutan Nepal mengalami perbaikan melalui sistem pengelolaan hutan
tersebut, bahkan penghasilan masyarakat meningkat.

E. Kemitraan Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan
Kemitraan adalah suatu hubungan atau jalinan kerja sebagai pasangan
kerja atau kawan kerja. Dalam menjalin hubungannya dengan masyarakat
sekitar desa hutan, Perum Perhutani membuat rancangan kemitraan yang
dituangkan dalam kebijakan perusahaan. Program kemitraan dimulai ketika
Perhutani berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Umum
(Perum) pada tahun 1972. Menurut Simon dalam bukunya ”Pengelolaan
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Hutan Bersama Rakyat”, program pertama yang dicanangkan oleh Perum
Perhutani berdasarakan pengalamannya menjadi PN Perhutani adalah
prosperty approach (pendekatan kemakmuran), yang dimulai pada tahun
1974. Beberapa paket program dan faktor pendukungnya disusun untuk
meningkatkan peranan hutan dalam ikut memakmurkan masyarakat di
sekitaranya, seperti proyek lebah madu, penanaman rumput gajah, air bersih,
Inmas tumpangsari, dan sebagainya. Salah satu instrument dalam prosperty
approach adalah program Ma-Lu (singkatan dari Mantri – Lurah), yaitu
mengintegrasikan program kerja Mantri (KRPH) dengan kerja Lurah (Kepala
Desa). Maksud program ini sebenarnya bagus dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, tetepi belum dikemas dalam suatu sistem dan pelaksanaannya
tidak berjalan dengan baik karena bekal rimbawan yang bekerja di lapangan
untuk mengelola hutun tidak dirubah. Pada tahun 1980, diluncurkan program
PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan) sebagai perbaikan dari
program sebelumnya. Namun, program PMDH tersebut tujuannya justru
kurang jelas dipandang dari aspek perbaikan potensi hutan maupun mengatasi
masalah utama yang sedang diadapi oleh pengelolaan hutan jati di Jawa.
Beberapa tahun kemudian, Yayasan Ford dari Amerika Serikat menawarkan
bantuan untuk mengatasi masalah kerusakan hutan dalam hubungannya
dengan kemakmuran masyarakat. Tahun 1985 dibentuk tim yang terdiri dari
peneliti dari IPB, UI, Universitas Pajajaran, LIPI dan UGM untuk
menindaklanjuti tawaran dari Yayasan Ford. Tanpa memperhatikan pendapat
seluruh anggota tim, Perum Perhutani dan Yayasan Ford meluncurkan
program Perhutanan Sosial pada tahun 1986. (Simon, 1999: 48 – 49)

20

Perhutanan Sosial (PS) dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani
No.792/KPTS/DIR/1992, merupakan program pembangunan, pemeliharaan
dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam
pengelolaan

hutan.

Program

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan kelestariaan
yang pelaksanaannya teratas di kawasan hutan (participatory forestry).
Adapun latar belakang dari program ini adalah tekanan budaya sosial
penduduk di sekitar hutan yang mengakibatkan turunnya produktivitas lahan
dan fungsi hutan, maupun kualitas lingkungan sehingga kurang mendukung
pembangunan ekonomi nasional. Adapun dalam pelaksanaan PS melalui
tahap-tahap berikut ini,
1. Pengenalan Program, dimaksudkan agar pihak-pihak terkait antara
lain aparat desa, Tripika, PLP, PPL, Pemda Tingkat II, Tokoh
Masyarakat, dll, memberikan dukungan dalam mewujudkan Program
Perhutanan Sosial di suatu ”wilayah” secara terpadu/tuntas sektoral.
2. Pembentukan Kelompok Pelestari Perhutanan Sosial (KPPS) dan
Kelompok Tani Hutan (KTH).
a. KPPS adalah wadah pembinaan masyarakat desa di sekitar
hutan yang letaknya berbatasan dengan wilayah Perhutanan
Sosial dan ketergantungannya terhadap hutan cukup besar,
yang anggotanya terdiri dari penduduk desa (dukuh kampung)
tersebut yang berminat, dan berperan sebagai mitra Perhutani
di dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.
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b. KTH adalah wadah pembinaan anggota KPPS (yang telah
diseleksi oleh KPPS berdasar kriteria tertentu), yang terlibat
dalam kegiatan pembangunan hutan (reboisasi/wanatani)
c. Tahap-tahap pembentukan KPPS dan KTH
-

Seleksi Dukuh/Kampung
Dukuh/kampung dari desa yang letaknya berbatasan
langsung dengan wilayah Perhutanan Sosial diseleksi.
Kriteria

seleksi

adala

ketergantungan

penduduk

dukuh/kampung tersebut terhadap hutan cukup besar dan
kesiapan penduduk yang dicirikan a.l : oleh kemauan
kerjasama dan kesadaran berorganisasi. Bila kesiapan
penduduk belum memenuhi syarat, dilakukan pembinaan
terlebih dahulu.
-

Penjelasan Tujuan program
Penjelasan tujuan program dimaksudkan agar pihak-pihak
yang terkait langsung terutama aparat desa yang terkait
TRIPIKA dan masyarakat peserta program memahami dan
memberikan dukungan terhadap program Perhutanan
Sosial yang akan dilaksanakan.

-

Pendekatan masyarakat
Pendekatan masyarakat dapat dilakukan melalui tokoh
masyarakat,

maupun

melalui

pendekatan

formal

(penyuluhan pada rapat di desa, dll-nya) dan inforamal
(anjangsana, dllnya)
-

Pemrakarsa
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Untuk membentuk wadah yang dimaksud, pemrakarsa
dapat dipilih baik dari tokoh masyarakat, perangkat desa
maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang
ada.

d. Pembentukan KPPS dan KTH
-

KPPS dapat meliputi hanya satu dukuh/kampung atau
beberapa dukuh/kampung.

-

Seleksi dan pembentukan KTH dapat dilakukan oleh KPPS
yang sudah berfungsi

-

KTH-KTH binaan yang ada sekarang baik yang berfungsi
maupun yang tidak berfungsi merupakan potensi untuk
pembentukan KPPS.

3. Hubungan Kerjasama
a. Perjanjian kerjasama pengelolaan dan perlindungan hutan
-

Perjanjian kerjasama pengelolaan dan perlindungan hutan
dilakukan oleh Perum Perhutani dengan KPPS

-

Penandatanganan

naskah

perjanjian

dilakukan

oleh

Administratur/KPPH Perum Perhutani atas nama Direksi
Perum Perhutani dengan KPPS dengan disaksikan oleh
Kepala Desa dan Muspika setempat
-

Wilayah Perhutanan Sosial yang dikerjasamakan dirinci
per-petak dan untuk tiap lokasi dimungkinkan berbeda.

-

Secara garis besar hak dan kewajiban KPPS adalah :

-
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I. Hak
-

Hak anggota KPPS untuk memungut hasil hutan
ikutan (yang akan dirinci dalam kontrak perjanjian)

-

Hak anggota KPPS untuk memperoleh prioritas
lapangan

kerja

di

hutan

(termasuk

tumpangsari/wanatani dalam pembuatan tanaman).
-

Hak angota KPPS untuk memperoleh bagi hasil
produk-produk tertentu (jenis produk yang dimaksud
terinci dalam kontrak perjanjian).

-

Hak anggota KPPS dirinci didalam kontrak perjanjian.
Rincian hak tersebut sangat beragam dan dapat
berbeda dari satu wilayah KPPS ke KPPS yang lain.

II. Kewajiban
Kewajiban anggota KPPS untuk memantau
penanaman hasil reboisasi dan ikut serta melindungan
hutan

yang

prosedurnya

dirinci

dalam

kontrak

perjanjian. Dalam perjanjian dilampirkan peta dan
daftar nama anggota KPPS, alamat dan ahli warisnya
disertai tandatangannya.
b. Perjanjian Kerjasama Pembangunan hutan
-

Perjanjian kerjasama pembangunan hutan dilakukan antara
Perum Perhutani dengan anggota KT dalam bentuk
pembuatan tanaman.

-

Perandatangan naskah perjanjian dilakukan oleh Asper
KBKP atas nama Administratur /KKPH dan Ketua KTH
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atas nama anggota, disaksikan oleh Kepala Desa dan
Muspika setempat.
-

Jangka waktu berlakunya perjajian ditetapkan selama 2
(dua) taun sejak ditandatangani dan setiap anggota KTH
yang memenuhi syarat dapat memperoleh kesempatan
untuk mengelola andilnya untuk jangka waktu 2 (dua) taun
berikutnya dan seterusnya.

-

Dalam perjanjian dilampirkan : pola tanaman, jenis
tanaman, jarak tanaman, peta lokasi, SPK, dan Daftar
anggota KTH beserta tandatangannya.

-

Isi perjanjian dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi
daerah setempat.

-

Petunjuk pembuatan dan contoh perjanjian dapat dilihat
pada pedoaman angroforestry dalam Perhutanan Sosial
(PHT-62 Seri 39 Produksi)

Dalam Perdoman Pelaksanaan Perhutanan Sosial juga disebutkan
bahwa pembina utama dari KPPS adalah Perum Perhutani yang terkoordinasi
dengan aparat desa serta instansi lain yang terkait. Selanjutnya, KPPS
diharapkan menjadi pembina dari KTH-KTH yang terbentuk. Adapun
kelompok binaan adalah kumpulan orang yang tinggal di sekitar hutan yang
terhimpun dalam wadah KPPS dan KTH. Sedangkan kegiatan-kegitan
pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan kelembagaan, peminaan
hubungan kerjasama dan pembinaan usaha produktif.
Dalam Perhutanan Sosial dikenal Pola Wanatani, yaitu sistem
manajemen hutan yang menerapkan pola penanaman campuran antara jenis-
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jenis tanaman hutan dan pertanian, perkebunan, dan perikanan di dalam satu
tapak. Adapaun jenis tanamannya adalah (2) tanaman kehutanan sebagai
tanaman pokok yang ditanam dengan jarak tanam pada akhir daur (10 X 10
meter atau 10 X 5 meter), (2) tanaman palawija merupakan tanaman sela yang
diijinkan ditanam jika tidak menggangu tanaman pokok.
Program kemitraan selain PS yang dilakukan oleh Perhutani terhadap
masyarakat sekitar hutan adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat atau
disingkat PHBM. Program tersebut digagas pada sebuah Lokakarya
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Pusdik Perum perhutani Madiun
pada tanggal 24 – 25 Februari 2000 yang dihadiri oleh Perum Perhutani Unit I
Jawa Tengah, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dan Perum Perhutani Unit
III Jawa Barat, serta kalangan akademis dari Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Kehutanan IPB, Fakultas
Kehutanan STIPER serta kalangan lembaga swadaya masyarakat seperti
ARuPA Yogyakarta, RMI Bogor, Paramitra Malang, LBH Surabaya, Sabar
Tuban, Pujila Lamongan, Walsama Surabaya, PS2M Mojokerto, Tabah
Banyuwangi dan Yayasan Hamim Jembar.
Lokakarya di Madiun tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh PT.
Perhutani3 Unit II Jawa Timur melalui Keputusan Kepala PT. Perhutani Unit
II Jawa Timur No. 939/KPTS/II/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang didalamnya
memuat tentang perencanaan, pelaksanaan, ketentuan keuangan, dan
pelaporan serta monitoring..

3

Pada saat itu terjadi perubahan bentuk perusahaan Perum Perhutani menjadi PT. Perhutani.
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Pelaksanaan PHBM seperti tertuang dalam keputusan tersebut,
memuat tentang aturan kerjasama Perum Perum Perhutani dengan masyarakat
berkaitan dengan penyelengaraan hutan. Adapun keterlibatan masyarakat
harus melalui kelompok tani hutan serta proposal perencanaan yang diajukan
kepada PT. Perhutani. Dalam keputusan tersebut disebutkan tetang kontribusi
biaya/modal dan pembagian hasil kerjasama usaha, yaitu:
1. Kontribusi Biaya/Modal
a. Besarnya kontribusi biaya/modal berdasarkan atas kesepakatan
bersama antara para pihak
b. Administratur/KKPH4 diwajibkan untuk memberikan kontribusi
sebagian biaya/modal berupa uang, nilai lahan dan penggunaan
aset/aktiva tetap PT. Perhutani.
c. MDH diberikan kebebasan untuk memberikan kontribusi sesuai
kemampuannya atau sebagai tenaga kerja yang diupah.
d. Pihak lain yang berkepentingan diwajibkan untuk memberikan
kontribusi modal/biaya dan atau lainnya seperti pemasaran, tehnologi
dan sebagainya.
e. Investor menjamin pemasarannya.
2. Pembagian Hasil Kerjasama
Pembagian hasil kerjasama untuk kegiatan Pengelolaan Sumber Daya
Hutan (SDH), pemanfaatan lahan dan kegiatan lain adalah sebagai
berikut:
a

Masyarakat Desa Hutan mendapatkan minimal 10% dari laba apabila
MDH tidak memberikan kontribusi biaya/modal.

4

KKPH = Kepala Kesatauan Pemangkuan Hutan
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b Pemerintah Daerah mendapatkan maksimal 5% dari laba apabila tidak
memberikan kontribusi biaya/modal.
c

Laba setelah dikurangi alokasi Pemda dan MDH dibagikan secara
proporsional kepada Para Pihak yang bekerjasama sesuai dengan
kontribusi biaya/modal yang diberikan.

d Laba adalah pendapatan setelah dikurangi biaya dan pajak.
3. Apabila PT. Perhutani hanya memberikan kontribusi dalam bentuk lahan
(sharing lahan) maka pembagian hasil kerjasama berdasarkan atas
pembagian produksi (product sharing), sedangkan bila PT. Perhutani
memberikan kontribusi biaya/modal disamping lahan maka pembagian
hasil kerjasama berdasarkan atas laba usaha (profit sharing).

F. Kondisi Perum Perhutani Secara Makro
Pada acara pembinaan jajaran Perum Perhutani pada tanggal 5
Februari 2007 di Graha Kantor Perutani Unit 1 Jawa Tengah, Deputi Meneg
BUMN Dr. Agus Pakpahan, Msc. menyampaikan bahwa sistem pengelolaan
hutan Perum Perhutani masih yang terbaik dan sustainable sampai saat ini.
Hal tersebut berkaitan dengan kelembagaan, interaksi dengan multistakeholder, eksistensi utan di tengah kepadatan penduduk dan saratnya
masalah sosial, serta dalam hal inovasi PHBM plus. Menejemen Perum
Perhutani juga disebutkan telah menetapkan misinya ”Menjadi Pengelola
Hutan Terbaik di Dunia” (Artikel ”Perum Perhutani Menuju worlclass
corporate”, dimuat dalam Majalah Duta Rimba Edisi 2/Th. 2/Februari 2007).
Pujian dari Deputi Meneg BUMN dan cita-cita yang tinggi dari misi yang
telah ditetapkan oleh manajemen Perum Perhutani tersebut merupakan
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harapan ke depan bagi kemajuan Perum Perhutani dalam meningkatkan
kualitas bagi perusahaannya. Namun, pujian yang diterima oleh Perum
Perhutani itu telah terealisasikan dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi
kekuatan bagi perusahaan untuk merealisasikan cita-citanya sebagai
pengelola hutan terbaik di dunia?
Kualitas pengelolaan hutan dapat diukur dengan sertifikasi yang
dilakukan oleh lembaga sertifikasi dalam negeri maupun luar negeri.
Sertifikasi diperlukan sebagai nilai tambah bagi kayu yang dijual di pasar luar
negeri. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh
beberapa negara untuk membeli kayu yang bersertifikat dengan tujuan
menghindarkan eksploitasi hutan di dunia. Sertifikasi dapat menggambarkan
bahwa kayu yang didapatkan dari hutan dengan pengelolaan yang baik yang
mengutamakan pada manfaat hutan secara ekologis, sosial dan ekonomi.
Adapun proses sertifikasi dilakukan dengan melakukan penilaian
terhadap pengelolaan hutan dan berdasarkan pada pedoman umum penilaian
yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Sampai saat ini,
pedoman yang digunakan dalam proses sertifikasi adalah pedoman sertifikasi
yang dikeluarkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) serta The Forest
Stewardship Council (FSC) dan SmartWood. Pedoman umum sertifikasi FSC
dan SmartWood secara de facto telah menjadi standar sertifikasi
internasional. Oleh karena itu pedoman umum yang disusun oleh LEI banyak
yang mengacu pada pedoman umum sertifikasi dari FSC dan SmartWood.
Prinsip-prinsip yang terdapat dalam pedoman umum FSC dan SmartWood
adalah,
1. Ketaatan dengan Hukum dan Prinsip-Prinsip FSC
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2. Hak Tenure dan Hak Guna serta tanggung jawab
3. Hak-hak Masyarakat Adat
4. Hubungan Masyarakat dan Hak-Hak Pekerja
5. Manfaat Hutan
6. Dampak Pada Lingkungan Hidup
7. Rencana Pengelolaan
8. Monitoring dan Penilaian
9. Kawasan Hutan dengan nilai konservasi yang tinggi
Perum Perhutani sempat mendapatkan sertifikasi untuk seluruh
wilayah Jawa dan Madura pada tahun 1990 sampai dengan 1997 dari
SmartWood. Sayangnya, tahun 2001 sertifikasi tersebut di cabut setelah
dilakuakn penilaian ulang oleh SmartWood dan FSC. Proses Sertifikasi
kembali dilakukan pada tahun 2006 terhadap KPH Kendal dan Kebonharjo,
tetapi tidak berhasil atau dinyatakan tidak lulus dalam uji sertifikasi yang
dilakukan oleh Woodmark Soil Asosiation yang merupakan lembaga
sertifikasi yang akan melakukan proses sertifikasi di Perum Perhutani.
Saat ini, tidak satu pun wilayah hutan Perum Perhutani yang
mendapatkan sertifikasi dari FSC dan SmartWood karena dianggap belum
memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam pedoman umum sertifikasi dari
lembaga sertifikasi hutan tersebut. Kondisi tersebut tentu saja melahirkan
sebuah pertanyaan besar, Perum Perhutani telah melakukan pengelolaan
hutan sejak tahun 1972 dan tentunya tidak dapat diabaikan pengalamannya
untuk mengelola hutan di Jawa. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan
hutan juga telah dilakukan melalui Program Perhutanan Sosial dan PHBM
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yang disusun oleh Perum Perhutani dengan harapan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kerjanya.
Kondisi Perum Perhutani saat ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan
Badan

Pemeriksa

Keuangan

(BPK)

Nomor

33.A/AUDITAMA

V/GA/11/2005 yang disahkan pada tanggal 14 November 2005. Dalam
laporan hasil audit BPK menyebutkan beberapa catatan yang menunjukkan
pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah maupun kerugian
yang ditanggung oleh Perum Perhutani akibat dari kecerobohan manajemen.
Berikut adalah catatan-catatan yang merupakan hasil audit BPK terhadap
Perum Perhutani,
Tabel. 1 Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Perum Perhutani
Catatan-catatan BPK
tarhadap Perum Perhutani
Perum Perhutani berpotensi
mengalami kerugian atas
setoran dana kepada PT. Sapta
Wahana Mulia (PT. SWM)
sebesar Rp 8,2 milyar.

Perum Perhutani tidak dapat
mempertanggungjawabkan dana
sebesar Rp 3,5 milyar yang
ditempatkan kepada PT. Bina
Kridajasindo

Perum Perhutani mengalami
kerugian akibat tunggakan dari

Ketarangan
1. Tidak ada pedoman dalam memilih mitra bisnis
2. Hubungan kerjasama dengan PT SWM tidak
berdasarkan pada praktik bisnis yang sehat
3. MoU kerjasama dengan PT. SWM sudah
kedaluwarsa.
4. Adendum perpanjangan kerjasama tidak berdasarkan
evaluasi.
5. Penyerahan dana tanpa persetujuan tertulis dari
Menteri BUMN.
6. PT. SWM belum mengembalikan dana sebesar Rp
8,2 milyar.
7. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan
Polis Asuransi yang diserahkan oleh PT. SWM telah
habis masa berlakunya.
8. Penggunaan dana oleh PT. SWM tidak didukung
bukti yang valid dan kompeten.
9. PT. SWM belum memenuhi kewajiban pembayaran
kompensasi dan bagian keuntungan terhadap Perum
Perhutani.
1. Perum Perhutani lalai dalam meminta persetujuan
terhadap meteri BUMN berkaitan dengan
penempatan dana tersebut kepada PT. Bina
Krisdajasindo (PT. BK)
2. Penyerahan dana tanpa persetujuan Menteri BUMN
dan tanpa jaminan.
3. Penyetoran dana bagi hasil oleh PT. BK tidak tepat
waktu dan menggunakan prosentase pembagian
terkecil tanpa didukung alasan dan perhitungan yang
jelas.
1. Perhutani belum menerima hasil penjualan ekspor
yang dilakukan oleh PT. Prasetya Indra Brata (PT.
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PT. Prasetya Indra Brata berupa
dana penjualan ekspor sebesar
Rp 6,1 milyar

PIB).
2. Perhutani telah menyerahkan bahan baku kayu senilai
Rp442.597.583,00 dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh PT. PIB.
3. Kerjasama terus dilakukan walaupun evaluasi hasil
menunjukan kerugian.
4. Perum Perhutani tidak melakukan fungsi pengawasan
dalam uji kerjasama dengan PT. PIB

Perum Perhutani tidak dapat
mempertanggungjawabkan dana
sebesar Rp 3.96 milyar untuk
pengadaan barang dan jasa
berkaitan dengan penanganan
gugatan class action yang
dilakukan oleh masyarakat
Mandalawangi

1. Penunjukan Benemay & Patners Law office tidak
melalui proses pelelangan dan tidak ada jaminan
terhadap dana yang telah dikeluarkan oleh Perum
Perhutani.
2. Penunjukan Sdr Benemay berdasarkan hubungan
kekeluaraan yang dimilikinya dengan ketua
Mahkamah Agung, sehingga diharapkan putusannya
bisa memenangkan Perum Perhutani.
3. Tidak ada laporan perkembangan pekerjaan dari
pihak Banemay terhadap Perum Perhutani
4. Kasus gugatan perdata tidak tercatum dalam RKAP
1. Penunjukan Soeroso tidak melalui proses pelelangan
dan tidak melalui Tim Penitia Pengadaan Tingkat
Direksi.
2. Kasus gugatan perdata yang ditangani tidak
tercantum dalam RKAP.

Kelalaian Perum Perhutani
dalam penyediaan jasa bantuan
hukum R. Soeroso. S.H &
Assosiates sehingga terjadi
pemborosan sebesar Rp110 juta.
Perum Perhutani belum
memenuhi kewajiban kepada
negara berupa pemungutan PPN
atas Tambahan Biaya Angkut
(TBA) dan Jasa Layan Antar
sebesar Rp1.301.300.664,00.
Potensi terjadinya kerugian
kerjasama dengan PT. Genta
Prana sebesar
Rp281.112.750,00. Kerjasama
yang dilakukan berkaitan
dengan PHBM di KPH Bandung
Utara.

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
KPH Cianjur, KPH
Sukabumi dan Pusbang SDH tidak
mematuhi ketentuan pengadaan
barang dan
jasa sehingga pengadaan senilai
Rp785.704.979,00 diragukan
kewajarannya.
Direksi Perum Perhutani kurang
cermat dan tegas dalam
melaksanakan ketentuan pinjam
pakai kawasan hutan sehingga
kehilangan
kesempatan untuk menggunakan
areal kompensasi atas pinjam pakai
kawasan
hutan milik Perum Perhutani.

1. Perum Perhutani tidak melakukan kajian ekonomis
sebelum melakukan kerjasama dengan PT. Genta
Prana (PT. GP)
2. Kerjasama dengan PT. GP tidak melibatkan
masyarakat desa hutan sesuai tujuan dari PHBM.
3. Besarnya kontribusi mitra tidak diperhitungkan
dalam analisis biaya. PT GP tidak dapat
menyelesaikan kewajibannya berupa penyetoran
modal pokok, keuntungan bagi hasil dan management
fee sebesar Rp393.112.750,00
4. Tidak seluruh modal yang diserahkan kepada PT. GP
memiliki jaminan.

1. PT Sarana Prima Budaya Raya (PT SPBR) belum
menyerahkan areal pengganti/ kompensasi seluas 1,354 Ha.
2. Pemberian ijin pinjam pakai kepada PT Bandung Pakar (PT
BP) oleh Direksi
3. Perum Perhutani dilakukan tanpa kompensasi tanah
pengganti.
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Direksi Perum Perhutani lalai dalam
mematuhi ketentuan
Pengadaan Barang dan Jasa
sehingga proses pengadaan jasa
perawatan jaringan
sistem komunikasi radio oleh PT
Masaro Radiokom diragukan
kewajarannya

1. Pekerjaan perawatan jaringan dilakukan sebelum
pelaksanaan penandatanganan kerjasama antara Perum
Perhutani dengan PT. Masaro Radiokom (PT. MR)
2. Tidak ada kajian atau evaluasi menyeluruh terhadap
perawatan sistem komunikasi radio yang dilakukan oleh
PT. MR

Pengadaan Pal Beton Bertulang di
Biro Perencanaan Perum Perhutani
Unit III
tidak didukung dengan jaminan
penawaran dan pelaksanaan serta
terdapat uang
jaminan yang tidak dimasukkan
dalam pembukuan di KPH
Indramayu dan KPH
Sukabumi

Terdapat pembayaran penjualan
ekspor gondorukem dan
terpentin di Perum Perhutani Unit I
Jawa Tengah menggunakan Letter
of Credit
(L/C) untuk kepentingan
(Beneficiary) mitra/agen dan
pembayaran menggunakan
Telegraphic Transfer (TT) yang
tidak dijamin dengan Garansi Bank.
Panitia Pengadaan di Pusbang SDH
tidak menaati ketentuan
pengadaan barang dan jasa
mengakibatkan nilai kontrak
Kerjasama Penelitian
Pembuatan Kultur Protoplasma Jati
kurang dapat diyakini kewajarannya
dan
berkurangnya penerimaan negara
dari sektor pajak.
Terdapat pemecahan pekerjaan
pengadaan barang
mengakibatkan harga yang terjadi
diragukan merupakan harga yang
terbaik bagi
Perum Perhutani

1. Pengadaan tangki pengendap dan pompa larutan serta filter
tabung untuk
2. Pabrik Gondorukem dan Terpentin Paninggaran di KPH
Pekalongan Timur
3. Pembuatan jalan mobil alur di KPH Randublatung.
4. Pengadaan Pal Beton Bertulang oleh Biro Perencanaan dan
Pengembangan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.
5. Pengadaan kaleng gondorukem, talang sadap, dan drum
bekas di Perum Perhutani Unit II Jawa Timur

Dalam catatan-catatan yang diberikan oleh BPK tersebut di atas, banyak
kelalaian manajemen Perum Perhutani berkaitan dengan prosedur-prosedur yang
harus dilakukan dalam membangun kerjasama dengan pihak lain. Jadi dapat
disimpulkan bahwa Perum Perhutani tidak memiliki standar dalam penentuan
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mitra kerja dan prosedur dalam melakukan kerjasama dengan mitra kerjanya.
Salah satu contohnya adalah kerjasama dengan PT. Genta Pratama berupa
kemitraan dalam pelaksanaan PHBM di KPH Bandung Utara. Penentuan
kerjasama dengan PT Genta Pratama tersebut tidak didasari kajian ekonomis
sehingga memberikan peluang kerugian yang cukup besar bagi Perum Perhutani.
Kerugian yang dialami Perum Perhutani berupa tunggakan setoran modal,
keuntungan bagi hasil dan management fee sebesar Rp 393.112.750,00. PT Genta
Pratama juga menyalahi kesepakatan dengan Perum Perhutani yaitu berupa
pelaksanaan PHBM yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam
pengelolaan hutan di KPH Bandung Utara. Hal tersebut tentu saja merugikan
Perum Perhutani karena tujuan dari kerjasama tersebut adalah merealisasikan
program PHBM yang merupakan investasi jangka panjang dalam kemitraan
Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan.
Selain catatan-catatan yang merupakan hasil audit dari BPK yang
menjelaskan mengenai penggunaaan uang perusahaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, Perhutani juga mengalami kerugian dari kehilangan
potensi hutan yang dialaminya dari tahun 2000 sampai dengan 2004. Penurunan
potensi hutan yang cukup besar terjadi pada tahun 2001 yaitu mencapai
5.431.003m3 dan tahun 2004 yang mencapai 6.246.609m3. Rata-rata penurunan
potensi dari tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah 3.252.449m3.
Tabel 2. Penurunan Potensi Hutan Perum Perhutani
Keterangan
Standing stock Perhutani (m3)
Penurunan standing stock (m3)
Rata-rata kehilangan
potensi/tahun (m3/th)

2000

2001

2002

2003

2004

34.217.507

28.786.504

27.601.834

27.454.319

21.207.710

5.431.003

1.184.670

147.515

6.246.609
3.252.449

Sumber: BPK RI, 2005, Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani untuk Tahun yang
Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003, Laporan Auditor Independen, Jakarta.
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Penurunan potensi hutan yang cukup besar tersebut sangat merugikan
Perum Perhutani, yaitu kehilangan potensi laba setiap tahunnya. Hasil kayu jati
dan kayu rimba (non jati) pada tahun 2003 adalah 847.320m3, dan hasil
penjualannya adalah Rp 974.894.705.256, sedangkan untuk tahun 2004 dari hasil
kayu yang diperoleh sebesar 931.503m3 diperoleh hasil penjualan sebesar Rp
1.086.290.237.072. Perbandingan antara hasil penjualan dan hasil kayu tersebut
dapat diperoleh harga kayu per-m3 yaitu Rp 1.150.563/m3 untuk tahun 2003 dan
Rp 1.166.169/m3, maka dapat daikatakan bahwa Perum Perhutani kehilangan
potensi laba sebesar Rp 67.567.720.625 dan Rp 3.227.303.404.924.
Tabel 3. Kehilangan Potensi Laba Kayu Perum Perhutani
Keterangan
Tebangan kayu Perhutani

Satuan

2003

2004

Jati (m3)

518.543

414.854

Rimba (m3)

328.777

516.649

Total (m3)

847.320

931.503

Hasil penjualan kayu

Rp

974.894.705.256

1.086.290.237.072

Biaya produksi kayu

Rp

586.788.539.510

605.030.276.092

Hasil penjualan kayu/m3
Laba kayu (Hasil penjualan kayu-biaya
produksi kayu)

Rp/m3

1.150.563

1.166.169

Rp

388.106.165.746

481.259.960.980

Laba kayu/m3

Rp/m3

458.040

516.649

5.400.543.792

142.127.366.518

Laba Perhutani tahun berjalan
Kehilangan potensi hutan

m3

147.515

6.246.609

Kehilangan potensi penjualan kayu

Rp

169.725.242.465

7.284.603.883.730

Kehilangan potensi laba kayu

Rp

67.567.720.625

3.227.303.404.924

Sumber : Astraatmaja, Rama, 2006, Perhutani: Hutan Hilang, Laba Masuk, Laporan
Penelitian, Yogyakarta.

Catatan lain mengenai kondisi Perum Perhutani juga dapat dilihat dari
reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Sebuah pernyataan sikap dibuat
oleh sebuah lembaga yang menamakan dirinya Koalisi Advokasi Korban
Penembakan dan Penganiayaan oleh Perum Perhutani atau disingkat menjadi
KAKaP, memuat tentang penembakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh
Perum Perhutani terhadap masyarakat sekitar hutan yang ditangkap oleh Polhut
(Polisi Hutan) dengan sebab yang belum jelas. Hasil investigasi KAKaP
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menyebutkan bahwa tidak semua korban yang ditembak dan dianiaya telah
terbukti mencuri kayu. Berikut daftar korban penembakan penganiayaan yang
dilakukan oleh Perum Perhutani:
Tabel 4 Kekerasan Perum Perhutani terhadap Masyarakat Desa Hutan
No

Tanggal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1-Mar-98
6-Jun-98
22-Juni-98
28-Jun-98
27-Okt-98
4-Jun-99
27-Jun-99
27-Jun-99
18-Jul-99
24-Agu-99
1-Jan-00
1-Jul-00
5-Nop-00
1-Des-00
23-Jan-01
31-Mar-01
18-Apr-01
29-Apr-01
18-Jun-01
5-Agu-01
24-Agu-01
1-Nop-01
26-Jan-02
29-Apr-02
2002
14-Okt-02
2-Mar-03
3-Mar-03
1-Apr-03
16-Des-03

KPH
Banyuwangi Utara
Banyumas Barat
Probolinggo
Randublatung
Purwodadi
Banyuwangi Utara
Kendal
Kebonharjo
Semarang
Blitar
Probolinggo
Semarang
Cepu
Cepu
Kebonharjo
Banyumas Barat
Nganjuk
Kendal
Saradan/Nganjuk
Balapulang
Indramayu
Majalengka
Banyumas Timur
Blora
Randublatung
Cepu
Saradan
Pasuruan
Jatirogo/Tuban
Randublatung

Jumlah

Jenis
Kekerasan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penganiayaan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penganiayaan
Penembakan
Penganiayaan
Penganiayaan
Penembakan
Penembakan
Penembakan
Penembakan

Jumlah
Korban
Luka Tewas
1
1
1
1
2
5
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
36

12

Sumber : KAKaP, 2004
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Pernyataan sikap yang dibuat oleh KAKaP dan berisi mengenai daftar
korban dan kronologi penembakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Perum
Perhutani tersebut ditandatangani oleh 102 orang yang bertindak secara pribadi
maupun lembaga dan berasal dari Indonesia, Australia, Inggris, Belanda, Selandia
Baru, Portugal dan Norwegia. Pernyataan sikap tersebut juga membuahkan aksi
demo dan dimuat diberbagai surat kabar dan ditayangkan oleh beberapa televisi
swasta. Berita tersebut tentu saja menyebabkan citra Perum Perhutani menjadi
buruk di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional, karena
tindakannya yang melangggar HAM (Hak Asasi Manusia) disaat hak dasar
manusia tersebut sedang diperjuangkan oleh banyak pihak di seluruh dunia.
Penembakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Perum Perhutani
tersebut merupakan ”tanggapan” dari penjarahan yang terus menerus terjadi dan
merugikan perusahaan sejak tahun 1998 sampai saat ini. Berikut adalah jumlah
pohon yang dicuri di wilayah Perum Perhutani:
Tabel 5 Jumlah pohon yang dicuri di wilayah Perum Perhutani
1997
1998
1999
2000
Unit
(pohon)
(pohon)
(pohon)
(pohon)

2001
(pohon)

Unit I

124.754

1.850.698

2.475.181

1.685.676

1.832.980

Unit II

68.310

491.641

587.936

815.770

727.580

Unit III

9.882

98.103

116.856

73.502

114.601

Jumlah

202.946

2.440.442

3.179.973

2.574.948

2.675.161

Sumber : Statistik Perum Perhutani, 2002.
Jumlah pohon yang dicuri tersebut jika dinilai dalam bentuk uang maka besarnya
adalah:
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Tabel 6 Jumlah kerugian finansial pencurian pohon di wilayah Perum
Perhutani.
1997
1998
1999
2000
2001
Unit
(x 1000)
(x1000)
(x1000)
(x1000)
(x1000)
Unit I

1.458.027 30.728.656 37.359.806 358.727.919 372.485.988

Unit II

1.107.896 12.706.768 14.664.442 188.028.423 205.711.011

Unit III
Jumlah

394.614

4.091.145

3.826.836

23.000.890

35.727.368

2.960.537 47.526.569 55.851.084 569.757.232 613.924.368

G. Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya berjudul ”Tanggungjawab Sosial BUMN :
Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT. Krakatau Steel, PT.
Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia” yang merupakan sebuah tesis
yang disusun oleh Fajar Nursaid untuk memenuhi tugas akhir pada Program
Magister Manajemen Pembangunan Sosial, Departemen Sosiologi, FISIPUniversitas Indonesia.
Tesis tersebut kemudian diterbitkan oleh Yayasan PIRAC dan Ford
Foundation dalam seri Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Penelitian tersebut
mengupas tentang tanggungjawab sosial perusahaan yang lebih umum dikenal
sebagai Corporate Social Responsibility,

yang harus dilakukan oleh

perusahaan berdasarkan kesadarannya untuk menjaga hubungan baik dengan
masyarakat sekitarnya. Adapun wilayah penelitian adalah PT. Krakatau Steel,
PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia yang merupakan
perusahaan BUMN di Indonesia. Peneliti melihat kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut terutama yang berkaitan dengan
hubungan perusahaan tersebut terhadap masyarakat. Hasil dari penelitian
terhadap ketiga perusahaan tersebut mengasilkan kesimpulan sebagai berikut,
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i. Derma atau bantuan yang diberikan oleh ketiga perusahaan BUMN
kepada masyarakat masih bersifat karitas ketimbang filantropis.
Bantuan tersebut masih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat,
belum memikirkan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat
secara optimal.
ii. Walaupun secara normatif penyelenggaraan program sosial ini didorong
oleh kesadaran untuk bertanggungjawab secara sosial, pada umumnya
kepentingan untuk mementuk citra positif perusahaan melalui bantuan
terasa lebih menonjol. Selain itu, perusahaan juga berkepentingan
terhadap eksistensi dan kelanjutan usaha, dimana pelaksanaan programprogram sosial dipandang dapat membantu perusahaan untuk
mengurangi berbagai hambatan operasi yang disebabkan oleh kurang
harmonisnya hubungan perusahaan dan masyarakat.
iii. Perusahaan belum memiliki cetak-biru terkait dengan penyelenggaraan
derma sosial. Salah satu sebabnya adalah karena sifat program yang
imperatif berasal dari Mentri BUMN, dan perusahaan merupakan
implementator

kebijakan

semata.

menyebabkan

penyususnan

program

Ketidakadaan
belum

dapat

cetak-biru
sepenuhnya

didasarkan pada tujuan dan target dan pengukuran tingkat keberhasilan
secara jelas.
iv. Pada umumnya, stakeholder mempunyai persepsi positif terhadap
perusahaan terkait dengan penyelenggaraan bantuan. Namun demikian,
ada sejumlah pandangan kritis misalnya menyangkut perlunya
pemihakan secara jelas oleh perusahaan terhadap kelompok marjinal,
keberlajutan pembinaan pasca bantuan, terutama menyangkut program
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peningkatan SDM masyarakat setempat. Karena seringkali perusahaan
memberikan bantuan begitu saja tanpa tanpa tindak lanjut yan jelas.
v. Dilihat

dari

bentuk

kontribusi,

motivasi,

pengelolaan,

dan

pengorganisasian program, praktek derma yang dilakukan oleh
perusahaan masih dikategorikan sebatas ”karitas” dan ini sebenarnya
merupakan bentuk yang paling tradisional dari penyelenggaraan derma.
Untuk sampai kepada tahap ”pengembangan” atau ”pemberdayaan”
diperlukan transformasi terutama dengan menguba dan memperkuat
sejumlah aspek yang dipersyaratkan seperti: mengubah bentuk
kontribusidari bantuan yang bersifat karitas (hibah sosial) ke peerdayaan
(hibah pembangunan), lebih mengedepankan motif-motif sosial di luar
interest (kepentingan) perusahaan, membuat perangkat-perangkat
kebijakan di tingkat perusahaan untuk menjamin pengelolaan derma dan
berlangsung lebih optimal.
vi. Belum ada satupun perusahaan yang menerapkan mekanisme
”voluntary” (perlibatan relawan) dalam penyelenggaran program.
Meskipun demikian, gagasan mengenai voluntarisme ini umumnya
dapat diterima, dipandang relevan dan mungkin akan diterapkan dalam
derma sosial BUMN ke depan.

H. Kerangka Pemikiran
Lingkungan eksternal perusahaan mempunyai peranan yang cukup besar
dalam keberlangsungan perusahaan. Cakupan dari lingkungan eksternal adalah
masyarakat umum dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, konsumen,
pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan pihak-pihak yang berhubungan
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dengan perusahaan seperti suplier dan distributor. Perum Perhutani merupakan
perusahaan dengan bidang usaha kehutanan dan menghasilkan kayu sebagai
produk yang ditawarkannya. Keberadaan hutan produksi Perum Perhutani yang
merupakan penghasil kayu adalah faktor paling penting untuk dapat menyediakan
kayu secara berkelanjutan. Keamanan hutan produksi dapat terjaga dengan baik
jika ada hubungan baik antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitarnya.
Hubungan tersebut akan terjalin dengan baik jika ada kerjasama yang saling
menguntungkan antara masyarakat di sekitar hutan produksi dan Perum
Perhutani.
Perum Perhutani sebagai sebuah perusahaan yang menghasilkan laba dari
hasil produksi kayunya, maka sudah menjadi tanggungjawabnya untuk
memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Terlebih
lagi, masyarakat sekitar hutan mempunyai ketergatungan terhadap hutan yang
dikelola oleh Perum Perhutani. Adapun perwujudan dari tanggungjawab sosial
perusahaan adalah pemberian upah yang sesuai sehingga dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat, penyediaan fasilitas publik, dan membangun kemitraan
dengan masyarakat sekitarnya yang berkesinambungan dan tidak bersifat
temporer. Jika tanggungjawab sosial dari Perum Perhutani dapat dilaksanakan
secara berkesinambungan, maka keamanan hutan produksi yang dikelolanya akan
terjamin dan citra perusahaan akan menjadi positif sehingga kegiatan bisnis dapat
berjalan lancar dan keuntungan dapat diperoleh perusahaan dalam jangka
panjang.

41

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu
metode yang digunakan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa
pada saat sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat
diskripsi, gambaran ataupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki
(Nazir, 2006: 54).
Penelitian deskriptif termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang
disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada
kondisi yang alamiah (natural setting), dan data yang dibutuhkan adalah data
yang bersifat kualitatif. Paradigma interpretif dan konstruktif merupakan
paradigma yang digunakan dalam penelitian kualititatif, dengan mamandang
realitas sosial sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh
makna, dan hubungan gejala interaktif. Adapun obyek penelitian kualitatif
adalah obyek alamiah yang berkembang apa adanya dan tidak ada manipulasi
oleh peneliti. Dinamikia obyek penelitian tersebut juga tidak akan terpengaruh
oleh kehadiran peneliti (Sugiyono, 2006: 14 -15).
Data-data kualitatif yang dibutuhkan, diperoleh melalui wawancara
mendalam dan obeservasi terhadap subyek maupun obyek penelitian, dan tidak
menggunakan ukuran tertentu. Data berupa wawancara mendalam dan
observasi merupakan data primer yang kemudian akan diperkuat oleh data
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sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data
tersebut.

B. Obyek dan Subyek Penelitian
1.

Obyek dalam penelitian ini meliputi:
a. Fasilitas Desa Temulus
b. Upah pesanggem5
c. Mata pencaharian
d. Pendapatan masyarakat desa

2. Subyek dalam penelitian ini meliputi :
a. Masyarakat Desa Temulus
b. Perum Perhutani KPH Randublatung
c. Perum Perhutani Unit I Semarang

C.

Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui
wawancara mendalam dengan subyek penelitian dan observasi langsung pada
lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang telah
didokumentasikan dalam bentuk buku, laporan penelitian, artikel, kliping dan
dokumen-dokumen lainnya, dan memiliki keterkaitan dengan subyek maupun
obyek penelitian. Data sekunder tersebut dibutuhkan untuk memperkuat
ataupun melengkapi data primer yang diperoleh langsung pada subyek
maupun obyek penelitian.

5

Pesanggem adalah petani penggarap lahan hutan negara.
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Pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi dilakukan
dengan berinteraksi langsung dengan subyek atau objek penelitian yaitu
dengan mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Temulus, serta bertemu langsung dengan sumber-sumber yang dapat
memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam
penelitian ini.
Adapun data primer dan data sekunder yang dibutuhkan pada
penelitian ini adalah:
Tabel 7 Data yang dibutuhkan dalam Penelitian
Jenis Data
Rincian Data
1. Data Primer
a Hasil wawancara dengan masyarakat Desa
Temulus yang medapatkan upah dari Perum
Perhutani yaitu berkaitan dengan besaran
upah, luas lahan yang digarap, kontribusi
upah dalam pemenuhan kebutuhan keluarga
dan tingkat kesejahteraannya.
b Hasil wawancara dengan perangkat Desa
Temulus, yaitu berkaitan dengan kontribusi
Perum Perhutani terhadap Desa Temulus,
baik dalam penambahan fasilitas desa
maupun kontribusi yang lain.
c Observasi atau pengamatan langsung
terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di Desa
Temulus.
2. Data Sekunder

a

Besaran upah yang diberikan oleh Perum
Perhutani kepada pesanggem (petani
penggarap lahan hutan negara) di Desa
Temulus.
b Data penduduk Desa Temulus.
c Data penduduk Desa Temulus yan
mendapatkan upah dari Perum Perhutani.
d Data lahan garapan yang diberikan oleh
Perum Perhutani kepada pesanggem (petani
penggarap lahan hutan negara)

Pengumpulan data juga dilakukan dengan triangulasi, yaitu teknik
pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari berbagai teknik
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pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik ini memungkinkan
pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memperoleh data yang dapat
menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

D.

Pengambilan Sampel
Permasalahan dalam penelitian ini didalami melalui permasalahan itu
sendiri. Sampling dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan
informasi sebanyak dan sedalam mungkin tentang suatu permasalahan dari
sumber (Moleong, 2000). Penelitian ini menggunakan purposive sampling
yaitu pemilihan kelompok subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifatsifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciriciri atau sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya (Hadi, 19984:82).
Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik
snowballing. Tahap pertama penelitian, sampel yang diambil adalah beberapa
elit desa yang berfungsi sebagai informan pertama untuk mengarahkan pada
penentuan sampel tahap II, dengan sasaran masyarakat desa. Selanjutnya,
Informan tahap ke II diarapkan dapat menunjukkan informan tahap ke III.
Demikian seterusnya sampai diperoleh informasi yang dapat menjawab
penelitian ini.
Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan sampai diperoleh
informasi yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
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E.

Analisa Data
Teknik analisis data yang digunakan, diarahkan untuk menjawab
rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam
proposal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode
penelitian deskriptif, sehingga analisis data yang dilakukan adalah analisis
untuk data kualitatif.
Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982 dalam Moleong,
2006: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.
Model analisis Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas
dalam analisis data adalah data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification (Sugiyono, 2006:337). Reduksi data (data reduction)
adalah merangkum. Memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
Reduksi data diperlukan untuk memberikan gambaran lebih jelas sehingga
mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Langkah selanjutnya
adalah data display (penyajian data), yaitu menyajikan data dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM

A. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian
Jumlah penduduk Desa Temulus pada tahun 2002 tercatat sebanyak
3472 jiwa yang terdiri dari, perempuan sebanyak 1712 jiwa dan laki-laki
sebanyak 1760, dengan KK sebanyak 986 KK. Mayoritas penduduk Desa
Temulus bekerja pada sektor pertanian. Gambaran mengenai mata
pencaharian masyarakat Desa Temulus sebagai berikut:
Tabel 8 Mata pencaharian masyarakat Desa Temulus
Mata Pencaharian
Jumlah
Petani Pemilik

899

Buruh Tani

326

Buruh Bangunan

69

Pedagang

84

Buruh Industri

32

PNS/ABRI/Pensiunan

8

Pengusaha

3

Jasa Angkutan

6

Pensiunan

4

Lain-lain

1429

Jumlah

2860

Sumber : BPS Blora, 2002
Mayoritas penduduk Desa Temulus adalah lulusan SD atau sederajat.
Namun masyarakat yang berusia 40 keatas, tidak pernah mengikuti
pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca dan menulis. Berikut
gambaran penduduk Desa Temulus berdasarkan tingkat pendidikannya:
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Tabel 9 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Temulus
TINGKAT
JUMLAH
PENDIDIKAN
Sarjana
33
SLTA/Sederajat

74

SMP/MTs

283

SD/MI

1888

Tidak Tamat SD/MI

336

Belum Tamat SD/MI

492

Tidak Sekolah

57

Jumlah

3163

Sumber : BPS Blora 2002

B. Tata Guna Lahan
Luas Desa Temulus adalah 1046 hektar dengan tata guna lahan sebagai
berikut:
Tabel 10 Tata Guna Lahan
Tata Guna Tanah
Luas (Ha)
Pekarangan

84,760

Sawah Tadah Hujan

272,145

Tegalan

135,100

Hutan Negara

539,210

Lain-lain

14,785

Jumlah

1046

Sumber : ARUPA, 1999
Luas lahan pertanian adalah 407,245 hektar yang terdiri dari lahan sawah
seluas 272.145 hektar dan lahan tegalan seluas 135,100 hektar dengan
kepemilikan lahan rata-rata per keluarga adalah 0.25 hektar. Lahan
pertanian masyarakat ditanami jagung, ketela dan padi (untuk sawah tadah
hujan). Pemilihan tanaman jagung dan ketela karena kondisi tanah yang liat
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dan rendahnya curah hujan di Desa Temulus. Tanaman padi hanya di tanam
sekali dalam setahun, selebihnya ditanami jagung , cabe, ketela, tembakau
atau kedelai. Tanaman padi berumur 2-3 bulan, sedangkan jagung berusia 3
bulan. Masyarakat juga memelihara hewan tenak untuk menambah
penghasilannya, yaitu ternak sapi, kambing, ayam, angsa dan domba.
Kepemilikan hewan ternak di Desa Temulus menurut data BPS Blora tahun
2002 sebagai berikut,
Tabel 11 Jenis Ternak di Desa Temulus
JENIS TERNAK JUMLAH
Sapi

731

Kambing

521

Domba

147

Ayam

2127

Angsa

142

C. Sarana Desa Temulus
Sarana yang dimiliki desa mencakup sarana pendidikan, sarana
peribadatan, sarana kesehatan, sarana komunikasi dan informasi, dan sarana
perdagangan.
Tabel 12 Fasilitas Desa Temulus
JENIS SARANA
Tempat ibadah
Sekolah
Kesehatan
Olah raga
Peradagangan
Komunikasi dan Informasi -

KETERANGAN
2 masjid
14 mushola
2 unit TK
2 unit SD
1 unit SLTP
1 polindes
2 posyandu
2 lapangan bola volly
1 unit pasar
24 warung
2 unit bengkel sepeda dan sepeda
motor
1 buah wartel
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-

handpone (beberapa warga telah
memiliki)
- televisi (hampir seluruh KK telah
memiliki)
- Radio (hampir seluruh KK telah
memiliki)
Transportasi
- 2 truk (dimiliki oleh individu)
- 6 mobil (dimiliki oleh individu)
- 82 sepeda motor
- 891 sepeda
Listrik
- Seluruh rumah telah menjadi
pelanggan PLN
Air besih
- Sumur pompa dan sumur timba
(dimiliki oleh setiap rumah)
Jalan
- Jalan utama desa belum diaspal,
hanya diperkeras dengan batu.
Sumber : Hasil observasi dan BPS Blora, 2002
Keberadaan fasilitas desa tersebut didapatkan dari bantuan pemerintah dan
hasil swadaya masyarakat.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Perum Perhutani Terhadap Kesejahteraan Masyarkat
Desa Temulus
Keadaan

ekonomi

suatu

masyarakat

dapat

tercermin

dari

perbandingan antara penghasilan dan pengeluaran dari masing-masing
keluarga, atau kondisi fisik rumah dan fasilitas yang dimiliki di dalam
rumah. Kehidupan di Desa Temulus sangat sederhana. Kondisi tersebut
tercermin dari keadaan rumah di desa tersebut. Seluruh rumah ber-bahan
dasar kayu, dan sebagian besar berlantai tanah. Ada beberapa rumah yang
nampak lebih menonjol dibandingkan sebagian rumah yang lain. Seperti
misalnya rumah Bapak Sunari, pemilik warung yang terletak di jalan utama
desa tersebut, rumahnya cukup luas, dinding rumahnya terbuat dari papan
kayu jati yang tebalnya 2 kali lipat dibandingkan rumah yang lain, dan
lantainya telah menggunakan tegel. Kondisi rumah seperti itu sangat jarang
ditemukan, karena sebagian besar rumah yang ada di desa tersebut terlihat
sangat sederhana dengan diding papan dengan ketebalan papan 2 cm dan
berlantai tanah.
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Foto 1. Rumah di Desa Temulus

Kondisi dapur dari setiap rumah memiliki ciri yang hampir sama,
setiap rumah menggunakan kayu bakar untuk memasak dan sesekali
menggunakan kompor minyak. Masing-masing rumah rata-rata mempunyai
1 – 2 buah kompor minyak, sedangkan kompor gas hanya dimiliki oleh satu
rumah saja. Penggunaan kayu bakar untuk memasak tidak dapat
mencerminkan kondisi ekonomi suatu keluarga, karena penggunaan kayu
bakar bukan hanya dilakukan oleh keluarga dengan keadan ekonomi bawah,
menengah maupun atas.
Kehidupan sederhana yang dijalani oleh masyarakat Desa Temulus
tersebut berhubungan dengan penghasilan yang diterima oleh sebagian
besar keluarga di sana. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani,
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yaitu 899 petani pemilik dan 326 buruh tani (lihat tabel 1.) Sedangkan
kepemilikan lahan bagi petani pemilik, rata-rata hanyalah 0,25 hektar. Hasil
yang diperoleh dari menggarap lahan tersebut tidak mencukupi untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut hasil yang diperoleh dari
penanaman padi dan jagung.
Tabel 13. Perhitungan hasil pengolahan lahan
Jenis
Tanaman
Padi

Luas
lahan
0.25 ha

Biaya Tanam
dan Perawatan
Rp. 1.084.000,-

Jagung

0,25 ha

Rp. 1.069.000,-

Hasil Penjualan
Rp. 2.200.000,(2 ton gabah @Rp. 1.100)
Rp. 1.500.000.(1,5 ton jagung @Rp. 1.000)

Sumber : diolah dari data primer
Berdasarkan tabel di atas, maka keuntungan yang diperoleh petani
dari menanam padi adalah Rp 1.116.000, sedangkan keuntungan dari
menanam jagung adalah Rp 431.000. Jika diasumsikan sebagai penghasilan
setiap bulan, maka penghasilan dari padi adalah Rp 372.000 dan
penghasilan dari jagung adalah Rp 143.666,7. Asumsi tersebut berdasarkan
pada jangka waktu yang dibutuhkan untuk penanaman sampai panen adalah
3 bulan. Perhitungan penghasilan per bulan tersebut diperoleh dari :
Keuntungan
=

Penghasilan per bulan

Jangka waktu penanaman s/d panen

Jangka waktu penanaman padi dan jagung adalah 3 bulan, maka
keuntungan dari penanaman padi dan jagung dibagi 3 sehingga diperoleh
hasil seperti tersebut diatas. Namun, hasil perhitungan tersebut tidak dapat
diasumsikan sebagai penghasilan tiap bulan karena rata-rata petani di Desa
Temulus hanya menanam 1 kali untuk tanaman padi dan 2 kali untuk
tanaman jagung dalam setahun. Sedangkan 3 bulan dalam setahun keadaan
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tanah tidak memungkinkan untuk ditanami karena kemarau sehingga lahan
sangat kering dan air sulit didapat di daerah tersebut. Jadi penghasilan
petani dari usaha pertanian adalah Rp. 1.978.000/tahun.
Hasil yang diperoleh dari usaha pertanian tentu saja tidak mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika keluarga petani tersebut
terdiri dari 5 anggota keluarga (suami, istri, 3 orang anak), maka kebutuhan
minimal setiap bulan yang harus dipenuhi adalah sebagai tabel berikut ini.
Tabel 14. Kebutuhan minimum masyarakat Desa Temulus
Jenis
Setiap hari
Setiap Bulan
Kebutuhan
Beras
Rp. 4.000 (1 kg) Rp. 120.000(30 kg)
Lauk pauk
Rp. 5.000,Rp. 150.000,Listrik
Rp. 35.000,Uang Sekolah
Rp. 18.500,- (SMP)
Uang buku
Rp. 30.000,- (3 anak)
Jumlah
Rp. 353.500.Sumber: diolah dari data primer
Kebutuhan tersebut diatas belum mencakup kebutuhan lain yang tidak
terduga yaitu berobat, mbuwoh (memberikan sumbangan kepada tetangga
yang sedang mengadakan hajatan pernikahan, khitanan, dan selamatan
kelahiran bayi) dan mindring (kredit peralatan atau perlengkapan rumah
tangga). Biaya yang diperlukan untuk berobat bervarisi berdasarkan jenis
penyakitnya. Dalam setahun, sakit ringan yang sering diderita oleh
masyarakat adalah flu, pusing dan masuk angin. Biaya yang diperlukan
untuk berobat ke puskesmas untuk sakit ringan tersebut kurang lebih adalah
Rp. 10.000. Jenis pengeluaran yang sangat besar bagi masyarakat adalah
mbuwoh. Hubungan kekerabatan yang masih sangat dekat antara warga
Desa Temulus mengharuskan masyarakat untuk mengeluarkan biaya sosial
yang cukup tinggi. Hampir setiap hari, masyarakat mengeluarkan biaya
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untuk mbuwoh. Hajatan sering diselenggarakan dalam setahun kecuali
bulan Suro dan bulan Puasa. Dalam sehari, minimal ada 2 hajatan dan
maksimal terdapat 5 hajatan sekaligus. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap
kali mbuwoh cukup besar karena ada 2 sumbangan yang harus diberikan,
yaitu dari pihak perempuan dan pihak laki-laki pada setiap keluarga. Pihak
perempuan biasanya memberikan sumbangan dalam bentuk barang yaitu
beras, gula, teh, mie dan sebagainya. Jika ditaksir nilainya berkisar antara
Rp. 10.000 – Rp. 20.000. Sedangkan pihak laki-laki memberikan
sumbangan dalam bentuk uang yang berkisar antara Rp. 5.000 – Rp.
15.000. Namun, jika hajatan tersebut diselenggarakan oleh saudara atau
kerabat dekat, maka jumlah uang yang diberikan

untuk sumbangan

berkisar Rp. 100.000 – Rp. 200.000. Dari hasil wawancara dengan
beberapa warga, dapat diperkirakan pengeluaran setiap KK untuk mbuwoh
yaitu minimal Rp. 500.000 dan maksimal > Rp. 1.500.000. Biaya tersebut
tidak dapat ditawar karena mbuwoh merupakan tradisi masyarakat desa
Temulus. Sanksi berupa pengasingan atau pengucilan dari masyarakat akan
diberikan jika ada warga yang tidak melaksanakan tradisi tersebut.
Kebutuhan lain yang seringkali tidak dapat terelakkan adalah
peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Pembelian perlengkapan atau
peralatan rumah tangga biasanya dilakukan dengan cara kredit. Namun
untuk pengeluaran ini besarnya tidak dapat ditentukan setiap bulannya.
Warga di desa tersebut tidak secara rutim melakukan pembelian
perlengkapan atau peralatan rumah tangga setiap tahunnya. Jika dihitung
kembali berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas, maka biaya
yang dikeluarkan oleh keluarga dengan anggota keluarga suami, istri dan 2
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orang anak, adalah sebesar Rp.853.000/bulan. Nilai tersebut diperoleh dari
perhitungan :
Tabel 15. Kebutuhan hidup selama 1 tahun.
Jenis Kebutuhan
Setiap Bulan
Makan dan Biaya Sekolah
Rp 353.500
Mbuwoh
Rp 500.000
(sumbangan hajatan)
Biaya Kesehatan
Jumlah Rp 853.000
Sunber: diolah dari data primer

Setiap Tahun
Rp 4.242.000
Rp 5.000.000
(10 bulan)
Rp. 50.000
Rp 9.292.000

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diperkirakan juga pengeluaran setiap
tahun yaitu sebesar Rp 9.292.000. Dan jika kita melihat kembali besar
penghasilan yang diperoleh seorang petani dengan lahan seluas 0.25 hektar
maka diperoleh defisit sebesar Rp 7.314.000/tahun.
Petani Desa Temulus rata-rata memiliki ternak baik berupa kambing,
sapi maupun ayam. Usaha ini dilakukan untuk menambah penghasilan petani.
Keuntungan dari menjual ternak dapat digunakan untuk menambah
penghasilan setiap tahunnya. Berikut adalah perkiraan keuntungan yang
diperoleh petani dari usaha ternak:
Tabel 16. Hasil perhitungan usaha ternak
Jenis Ternak
Kambing Jantan
Sapi Jantan

Masa
Pemeliharaan
5 -6 bulan
5 -6 bulan

Harga
Beli
Rp 200.000
Rp 4.000.000

Harga Jual

Keuntungan

Rp 500.000
Rp 6.000.000

Rp 300.000
Rp 2.000.000

Sumber: diolah dari data primer
Penjualan ternak dilakukan pada ”bulan besar” yaitu saat Idul Adha atau
perayaan qurban bagi umat Islam. Harga sapi maupun kambing sangat tinggi
karena permintaan terhadap ternak pada bulan tersebut memang relatif tinggi.
Keuntungan yang menjanjikan tersebutlah yang dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk tetap menjalankan usaha ternak walaupun belum dapat
menutup kebutuhan hidupnya sehari-hari.
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Usaha lain yang dilakukan oleh petani di Desa Temulus untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya adalah dengan memanfaatkan hasil hutan
seperti misalnya kayu bakar dan rumput. Untuk memenuhi kebutuhan kayu
bakar, para petani mengambil ranting-ranting kering dan kayu mati (rencek)
dari lahan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Kayu bakar yang
diperoleh juga dapat dijual kepada warga desa lain dengan harga Rp. 12.000
dengan volume kira-kira setara dengan kayu padat sebanyak 0,3 m3 , atau
setara dengan 5 hari kebutuhan untuk memasak. Kebutuhan rumput untuk
pakan ternak terutama untuk sapi, juga dicukupi dari lahan hutan produksi.
Satu ekor sapi memerlukan 1,5 karung 6 rumput setiap harinya. Jadi setiap
bulan, kebutuhan untuk pakan ternak adalah 45 karung rumput. Ketersediaan
rumput di lahan hutan negara sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat Desa Temulus terhadap pakan ternak sehingga mereka tidak
memerlukan biaya yang tinggi untuk penyediaannya. Namun, rumput dapat
hanya dapat diperoleh jika lahan hutan negara kosong atau tidak ditanami
pohon jati. Keberadaan tanaman jati dengan usia 3 tahun ke atas di lahan
hutan negara menyebabkan tanah di sela-sela tananam tersebut tidak dapat
ditumbuhi tanaman lain termasuk rumput. Jika masyarakat hanya
mengandalkan lahan pekarangan dan tegalan yang dimilikinya, maka tidak
akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak setiap harinya. Rumput
yang diperoleh dari lahan sendiri hanya 30% dari total kebutuhan rumput
untuk pakan ternak.

6

Karung yang biasa digunakan untuk pembungkus gabah dengan berat 1 kwintal.
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Foto 2. Kondisi lahan di sela-sela tanaman jati.

Hasil hutan yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat adalah madu.
Hasil penjualan madu hutan yang diperoleh oleh masyarakat, dapat
menambah penghasilan petani. Harga 1 botol madu ukuran 300 ml adalah Rp
20.000. Hasil yang bisa diperoleh pada musim madu7 , minimal adalah 2 botol
dan maksimal adalah 6 botol. Jumlah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai
penghasilan tetap karena terkadang petani tidak menghasilkan 1 botol madu
pun dalam pencarian madu pada musimnya.
Hasil pokok pertanian dari lahan milik yang luasnya sangat terbatas,
masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rata-rata masyarkat
Desa Temulus yang bekerja sebagai petani. Kondisi masyarakat desa
tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya penjarahan hutan produksi
yang dikelola oleh Perum Perhutani. Peningkatan jumlah blandong di Desa
Temulus terjadi pada saat musim paceklik tiba. Jumlah blandong8 di desa
tersebut, kurang lebih 161 orang dan ketika musim paceklik tiba, maka
jumlah tersebut akan meningkat menjadi 321 orang atau 2 kali lipatnya.

7

Musim madu hanya 1 bulan dalam setahun. Jika musim ini tiba, 15 hari digunakan petani untuk
mencari madu di hutan.
8
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Penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Temulus tersebut
tentu saja menyebabkan kerugian bagi Perum Perhutani. Langkah yang
diambil oleh Perhutani untuk mengatasi masalah ini adalah membuat
program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang telah
berjalan di desa Temulus adalah Perhutanan Sosial (PS) dan Management
Regime (MR) Mozaik. Kedua program tersebut diharapkan oleh Perhutani,
dapat

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

desa

tersebut

dan

mengurangi jumlah penjarahan yang terjadi.
Kontribusi yang diberikan oleh Perum Perhutani melalui program
pengelolaan PS dan MR Mozaik adalah :
1. Perhutanan Sosial (PS)
a. Upah
Petani yang berkerja sebagai pesanggem, atau penggarap lahan
Perum Perhutani mendapatkan upah untuk penanaman. Upah yang
diterima pesanggem melalui program pengelolaan PS adalah
sebesar Rp 150.000,- per hektar atau Rp 150 per bibit jati yang
ditanam. Upah tersebut diberikan hanya sekali dalam program PS
tersebut. Sedangkan setiap pesanggem dapat mengelola tanah
sesuai kemampuannya, namun rata-rata mereka hanya mengelola
lahan sebesar 0,25 – 1 hektar
b. Hasil Tumpang Sari
PS menggunakan sistem tumpang sari dengan jarak tanaman pokok
adalah 3 meter x 3 meter. Tumpang sari hanya dilakukan sampai
usia tanaman pokok yaitu pohon jati berusia 3 tahun. Setelah itu,
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tanah yang berada diantara pohon jati tidak dapat ditanami
palawija. Bahkan rumput pun tidak tumbuh di sekitar pohon jati
tersebut. Hasil yang diperoleh dari tumpang sari adalah dari
tanaman jagung, kacang atau cabe. Namun, pesanggem rata-rata
hanya menanaminya dengan jagung. Keuntungan yang diperoleh
dari 3 bulan penanaman jagung adalah Rp 431.000,-, atau jika
diasumsikan sebagai penghasilan sebulan adalah Rp 143.666,7. Jadi
dalam

setahun

pesanggem

mendapatkan

penghasilan

dari

penanaman jagung sebesar Rp 1.724.000. Penghasilan yang
diterima dari keuntungan menanam jagung tersebut dengan asumsi
pesanggem menanam 4 kali dalam setahun dan tidak mengalami
kegagalan panen akibat hama atau pun sebab lain.
c. Kayu Bakar
Kerjasama pengelolaan hutan yang terjadi antara pesanggem
dengan Perhutani memudahkan akses pesanggem terhadap hasil
hutan berupa kayu bakar. Pesanggem diijinkan mengambil rantingrating kering, atau dahan dengan diameter kurang dari 7 cm.
Sedangkan kayu dengan diameter 9 cm, merupakan hak dari
Perhutani. Jika dihitung berdasarkan harga kayu bakar, maka
kontribusi yang diberikan Perhutani adalah Rp 576.000,-/tahun9 .
2. MR Mozaik
a. Upah
Pesanggem mendapatkan upah untuk penanaman sesuai dengan
kesepakatan yaitu tahap I sejumlah Rp 25.047.291,- dan tahap II
9

Harga kayu bakar satu ikat Rp 12.000. Kebutuhan dalam 1 bulan = 4 ikat. Kebutuhan dalam 1
tahun=48 minggu.
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sejumlah Rp 7.883.420, atau Rp 484.988,4/hektar. Jumlah tersebut
lebih besar dibandingkan jumlah yang diterima pada saat PS. Nilai
tersebut diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh pesanggem
sesuai dengan tahapan penanaman yang dilakukan untuk menanam
bibit jati.
b. Hasil Tumpang Sari
MR Mozaik tidak menggunakan sistem tumpang sari seperti yang
terjadi pada PS. Pola tanam yang diterapkan adalah sistem bagi
ruang atau bagi lahan. Jika seorang pesanggem menggarap lahan
sebesar 0,5 hektar, maka 0,25 hektar harus ditanami tanaman pokok
sesuai dengan ketentuan Perhutani dan 0,25 hektar dapat ditanami
palawija atau tanaman lain. Hasil yang diperoleh dari menanam
palawija dapat dinikmati setiap tahun tanpa batasan umur tanaman
jati, karena lahan yang ditanami oleh jati terpisah dengan lahan
yang ditanami palawija. Keuntungan yang diperoleh pesanggem
dari menanam jagung adalah Rp 1.724.000,-, dengan asumsi 4 kali
panen. Hasil tersebut belum ditambah dengan sayur mayur atau
jenis tanaman lain yang ditanam di tepi lahan.
c. Kayu Bakar
Pesanggem juga mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kayu
bakar. Kebutuhan untuk memasak dapat dicukupi melalui
pemungutan rating-rating kering atau dahan berukuran dibawah
diameter 7 cm. Jika diperkirakan, nilai kayu bakar untuk kebutuhan
1 tahun adalah Rp 576.000,-.
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Kontribusi Perum Perhutani melalui upah yang diberikan kepada
masyarakat Desa Temulus tidak hanya melalui PS dan MR Mozaik saja.
Sejak tahun 1999 – 2007 tercatat ada 7 orang yang bekerja sebagai mandor
tanam di Perum Perhutani. Namun, warga yang masih aktif sebagai mandor
tanam adalah 3 orang, sedangkan 4 orang telah pensiun. Gaji yang diterima
oleh setiap mandor tanam adalah Rp. 732.000. Jumlah tersebut didapatkan
setelah 6 tahun bekerja di Perhutani. Adapun gaji awal yang diterima adalah
Rp 232.000,-.
Usaha yang ada di Desa Temulus adalah industri kecil tahu dan
tempe, warung dan penggergajian kayu. Pada tahun 2000 terdapat usaha
tepung tapioka yang didirikan oleh kelompok tani hutan Temulus (KTH
Temulus), namun sayangnya usaha tersebut tutup karena kekurangan modal.
Usaha yang berkembang di desa Temulus tersebut, tidak satu pun yang
mendapatkan input dan output dari Perum Perhutani. Salah satu usaha yang
jasanya dapat dikaitkan dengan usaha Perum Perhutani adalah penggergajian
kayu. Namun, penggergajian kayu yang ada di Desa Temulus tersebut adalah
ilegal atau tanpa ijin usaha. Di samping itu, jumlah tenaga kerja yang dimiliki
hanya 3 orang dengan alat penggergajian yang terbatas jumlahnya. Pengguna
jasa dari penggergajian kayu tersebut adalah blandong10 . Kayu yang dibawa
adalah kayu ilegal yang diperoleh dari lahan hutan. Jadi, usaha tersebut tidak
mempunyai kaitan resmi dengan Perhutani.
Kontribusi lain yang dapat diberikan oleh Perhutani kepada
masyarakat Desa Temulus adalah kontribusi untuk pembangunan fasilitas

10

Penebang kayu baik ilegal maupun legal, disebut sebagai blandong. Istilah blandong dikenal sejak
jaman Belanda, sebagai tukang tebang kayu di hutan produksi yang dikelola oleh pemerintah pada saat
itu.
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desa berupa sekolah, tempat ibadah, pasar dan fasilitas umum lainnya.
Namun, Desa Temulus tidak pernah menerima sumbangan dari Perhutani
untuk pembangunan fasilitas-fasilitas desa tersebut. Penolakan yang
dilakukan oleh perangkat desa merupakan wujud dari hubungan yang tidak
baik antara keduanya. Alasan yang disampaikan oleh Kepala Desa dan
beberapa tokoh masyarakat berkaitan dengan penolakan tersebut adalah
masalah harga diri. Masyarakat Desa Temulus tidak mau dipengaruhi untuk
memihak kepada Perhutani melalui bantuan-bantuan yang diberikan kepada
desa tersebut. Penilaian tersebut muncul sebagai dampak dari cara
pendekatan yang dilakukan Perum Perhutani kepada masyarakat Desa
Temulus yang kurang pas. Masyarakat desa tersebut cukup kritis terhadap
setiap langkah yang dilakukan oleh Perhutani. Selama ini Perhutani selalu
memberikan sogokan-sogokan kepada masyarakat Desa Temulus untuk
menawarkan kerjasama yang merugikan masyarakat.
Menurut salah seorang sumber11 , kontribusi dari Perhutani dalam
bentuk upah maupun hasil tumpang sari nilainya sangat kecil dibandingkan
kontribusi hutan negara yang diambil sendiri oleh masyarakat Desa Temulus.
Kontribusi yang cukup besar tersebut terjadi pasca tahun 1998 sampai dengan
tahun 2002, yaitu melalui penjarahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Temulus. Disamping itu, saat ini petani Desa Temulus mendapat
tambahan lahan yang cukup luas dengan menggarap lahan hutan Perhutani
yang gundul akibat dari penjarahan yang terus terjadi sampai dengan tahun
2007. Kontribusi yang cukup besar tersebut mencakup kayu untuk perkakas

11

Sumber X adalah aktifis senior ARuPA
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atau kayu glondongan, rumput, hasil dari pengolahan lahan kosong hutan
negara.
Selama dilakukan penelitian di Desa Temulus, setiap hari rata-rata
terdapat 17 orang yang membawa kayu hasil jarahan dari hutan negara untuk
dibawa ke penggergajian ilegal di desa tersebut. Jumlah rata-rata dari kayu
yang dijarah dari hutan negara adalah 180 – 200 meter kubik setiap harinya.
Harga setiap meter kubik kayu dalambentuk ”usuk” adalah Rp 5.000,-. Jadi
penghasilan dari kayu curian yang diperoleh masyarakat dari kayu yang
diambil dari Perum Perhutani adalah Rp 1.000.000,- atau Rp 30.000.000,/bulan. Jumlah tersebut akan bertambah dua kali lipat jika musim paceklik
tiba. Masyarakat yang mengambil kayu di hutan negara semakin bertambah
karena lahan yang mereka miliki tidak dapat ditanami karena kekurangan air.
Foto 3 Pengambil Kayu Hutan Negara

Selain dalam bentuk kayu glondongan, masyarakat Desa Temulus
juga mendapat tambahan untuk rumput dan kayu bakar. Kayu bakar untuk
keperluan 1105 KK di Desa Temulus disokong dari hutan negara. Jumlah
kebutuhan tiap KK adalah Rp 72.000,-/bulan, artinya kebutuhan kayu bakar
yang disokong dari hutan negara senilai Rp 79.000.000.-/tahun. Keadaan ini
menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat Desa Temulus terhadap
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hutan negara juga sangat besar, terlebih lagi hasil yang diperoleh dari
mengelola lahan yang dimilikinya tidak mampu mencukupi kebutuhan
hidupnya.
Kebutuhan hidup masyarakat terhadap lahan hutan negara tidak
terbatas pada kayu bakar, dan hasil pengelolaan lahan saja. Berikut adalah
kebutuhan masyarakat Desa Temulus terhadap hasil hutan di sekitarnya.
Tabel 17. Kebutuhan masyarakat Desa Temulus terhadap hasil hutan.
No
Jenis Kebutuhan
Besar Kebutuhan
1 Lahan
140 hektare
2 Kayu perkakas
6,49 m3/tahun
3 Kayu bakar
10.322,4 sm/tahun
4 Hijauan Makanan Ternak (HMT)
7.914 ton/tahun
5 Lapangan pekerjaan
628 orang
Sumber: Ardana, 2000
Kebutuhan tersebut yang mendorong masyarakat Desa Temulus mengambil
langsung hasil hutan di kawasan hutan negara.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 jenis
kontribusi dari hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani yaitu kontribusi
berdasarkan kerelaan perusahaan atau kontribusi resmi, dan kontribusi yang
diambil langsung dari hutan negara. Kontribusi resmi diberikan kepada
masyarakat dalam bentuk upah, hasil tumpang sari dan kayu bakar yang
diperoleh melalu PS dan MR Mozaik. Sedangkan kontribusi yang diambil
langsung oleh masyarakat Desa Temulus berupa kayu glondongan, kayu
bakar, rumput dan pengelolaan lahan hutan negara tanpa ijin dari Perhutani.
Kontribusi resmi yang diberikan Perhutani nilainya relatif kecil.
Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup minimal setiap pesanggem Desa
Temulus yaitu sebesar Rp 9.292.000, maka kontribusi Perhutani terhadap
penghasilan pesanggem adalah sebagai berikut:
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Tabel 18. Penghasilan petani dari Program PS dan MR Mozaik
No.

Komponen
Pendapatan

Perhutanan Sosial
(per
Prosen
0,25Ha/Tahun)
Rp
37.500,00
0,04 %

1. Upah
Tumpang
2.
Rp 1.724.000,00
Sari
3. Kayu Bakar Rp
864.000,00

MR Mozaik
(per 0,25Ha/
Persentase
Tahun
Rp
121.147,10
1 %

19 %

Rp 1.724.000,00

19 %

9 %

Rp

9 %

864.000,00

Sumber: diolah dari data primer
Jadi kontribusi resmi yang diberikan Perhutani bentuk upah melalui program
PS adalah 0,04% dan diterima 1 tahun saja. Sedangkan kontribusi upah pada
MR Mozaik adalah 1% dan hanya diterimakan dalam 1 tahun saja. Untuk
hasil tumpang sari dan kayu bakar, hasil yang diperoleh pesanggem
memberikan kontribusi penghasilannya sebesar 28% pada saat PS maupun
MR Mozaik. Namun, pada saat PS hanya dapat dinikmati oleh pesanggem
sampai usia tanaman jati 3 tahun. Sedangkan kontribusi terhadap usaha yang
mempunyai output maupun input dengan Perhutani, dan kontribusi dalam
bentuk fisik atau fasilitas desa, tidak ditemukan di desa tersebut.
Kontribusi langsung yang diambil oleh masyarakat dari hutan negara
mencakup kayu glondongan dan kayu bakar jumlahnya sangat besar yaitu Rp
79.000.000,-/bulan untuk kayu bakar dan Rp 30.000.000,-/bulan untuk kayu
glondongan. Jumlah tersebut belum termasuk rumput yang diambil dari lahan
hutan negara dan keuntungan dari pengolahan tanah hutan negara tanpa seijin
Perhutani.

B. Peluang Kemitraan Antara Masyarakat Desa Temulus dan Perum
Perhutani
Perum Perhutani mulai melibatkan masyarakat dalam pengelolaan
hutan produksinya pada tahun 1974. Program pertama yang dicanangkan
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adalah prosperty approach (pendekatan kemakmuran). Beberapa paket
program dan faktor pendukungnya disusun untuk meningkatkan peranan
hutan dalam ikut memakmurkan masyarakat di sekitaranya, seperti proyek
lebah madu, penanaman rumput gajah, air bersih, Inmas tumpangsari, dan
sebagainya. Program yang pertama kali dijalankan adalah Ma-Lu yaitu
singkatan dari mantri lurah, yang artinya adalah mengintegrasikan antara
kerja lurah dan mantri dalam rangka peningkatan kemakmuran masyarakat.
Program tersebut terus diperbaiki hingga pada tahun 1986, Perum Perhutani
mengeluarkan sebuah program yang diberi nama Perhutanan Sosial atau
disingkat PS. Perhutanan Sosial (PS) merupakan program pembangunan,
pemeliharaan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan
masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Kerjasama yang pertama ditawarkan oleh Perhutani kepada masyarkat
Desa Temulus adalah program PS. Program tersebut menerapkan model
pengelolaan hutan dengan tumpang sari. Pelaksanaan program tersebut hanya
melibatkan < 100 orang dari masyarakat Desa Temulus. Petani yang berkerja
sebagai pesanggem mendapatkan upah untuk penanaman bibit jati dan dari
hasil tumpang sari. Upah yang diterima adalah Rp 150,- setiap bibit jati yang
ditanam. Setiap pesanggem dapat menanam 0,25 ha sampai 1 ha sesuai
dengan kemampuan tenaga yang dimilikinya. Setiap hektar dapat kurang
lebih dapat ditanami 1000 bibit jati, jadi penghasilan yang didapat adalah Rp.
150.000,- untuk setiap hektarnya. Upah tersebut tidak sesuai dengan tenaga
yang dikeluarkan oleh pesanggem untuk melaksanakan kegiatan penanaman
tersebut. Perum Perhutani sebenarnya telah menentukan tarif upah untuk
penanaman, namun nilai tersebut, pada prakteknya tidak diberikan kepada
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pesanggem. Tabel berikut merupakan tarif upah yang ditentukan oleh Perum
Perhutani pada tahun 1999.
Tabel 19. Tarif upah Perum Perhutani KPH Randublatung tahun 1999
No

Kegiatan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Babad jalur tanaman pokok/pengisi
Babad jalur tanaman tepi
Babad jalur tanaman pagar
Gebrus tanaman pokok/atau pengisi
Gebrus tanaman tepi
Gebrus jalur tanaman pagar
Membuat lubang tanaman pokok,
pengisi dan tanaman tepi
Pembuatan acir
Menanam bibit jati
Pengambilan bibit jati sampai
dengan lokasi tanam

8.
9.
10.

Satuan
fisik
Hm
Hm
Hm
Bibit
Bibit
Bibit
Buah

Tarif upah
(Rp)
3.000
3.000
3.000
100
50
10.500
100

Batang
Bibit
Bibit

10
10
10
Jumlah

Lahan 4 ha
Pola 3 x 3 m
Rp 400.000
Rp
24.000
Rp
24.000
Rp 444.000
Rp
13.330
Rp
84.000
Rp 444.000
Rp
Rp
Rp

50.440
44.440
44.440
Rp 1.573.530

Sumber: Koran Desa Wasis, 2000.

Upah yang seharusnya diterima oleh pesanggem adalah Rp 393.383/hektar.
Jadi upah yang terima hanya 38% dari nilai upah yang ditentukan melalui
tarif upah yang diberlakukan oleh Perum Perhutani. Namun besaran upah
yang seharusnya diterima tersebut tidak diketahui oleh pesanggem. Jumlah
upah yang seharusnya diterima pesanggem tersebut diketahui ketika Lembaga
ARuPA melakukan pendampingan masyarakat di desa tersebut melalui koran
desa berbahasa jawa dengan nama ”Wasis" yang diterbitkannya.
Penelitian yang dilakukan Lembaga ARuPA dan Fakultas Kehutanan
UGM tentang penjarahan besar-besaran yang terjadi di Desa Temulus pada
tahun

1998,

membuahkan

sebuah

program

pendampingan

untuk

memberdayakan masyarakat desa tersebut. Kegiatan yang pertama kali
dilakukan adalah menggali keinginan masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraannya melalui keterlibatannya dalam pengelolaan hutan negara.
Lembaga ARuPA menawarkan kepada masyarakat Management Rezime
yang merupakan sistem pengelolaan hutan yang konsepnya disusun oleh

68

Hasanu Simon, salah satu dosen Fakultas Kehutanan UGM. Sistem
pengelolaan tersebut telah dilaksanakan di Madiun pada tahun

1990.

Masyarakat Desa Temulus tertarik dengan sistem pengelolaan MR Mozaik
tersebut. Masyarakat Desa Temulus mulai mempersiapkan diri untuk
pelaksanaan program tersebut didampingi oleh Lembaga ARuPA. Persiapan
yang dilakukan berkaitan bertujuan untuk mempersiapkan materi yang akan
digunakan sebagai bahan tawar-menawar dengan pihak Perhutani. Petani desa
tersebut didampingi secara intensif oleh pendamping lapangan dari Lembaga
ARuPA dan Hasanu Simon yang merupakan pencetus program MR Mozaik.
Mediasi antara Perhutani dan masyarkat Desa Temulus dilaksanakan
pada tanggal 31 Mei 1999 dan difasilitasi oleh Lembaga ARuPA. Mediasi
tersebut dihadiri oleh perangkat Desa Temulus, masyarakat, dan wakil dari
Perum Perhutani. Hasanu Simon bertindak sebagai fasilitator pada mediasi
tersebut mewakili Fakultas Kehutanan UGM dan Agus Andrianto sebagai
wakil dari Lembaga ARuPA. Hasil mediasi tersebut mencakup beberapa butir
kerjasama yang memungkinkan Perhutani untuk dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Tabel berikut merupakan hasil dari
mediasi yang diakukan oleh masyarakat Desa Temulus dan Perum Perhutani
pada tanggal 31 Mei 1999.
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Tabel 20. Kesepakatan mediasi Desa Temulus
Kesepakatan Mediasi Temulus
Pada hari ini, Senin tanggal 31 Mei 1999, bertempat di Desa Temulus, Kecamatan
Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah telah dilangsungkan mediasi
antara Masyarakat Desa Temulus, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama,
dengan Perum Perhutani, selanjutnya disebut pihak kedua dengan mediator
Prof. Dr. Ir. H. Hasanu Simon dan Agus Andrianto Tambunan, S.Hut. Setelah
mendengarkan pemaparan, dan pembahasan mulai pukul 10.00 WIB sampai
dengan pukul 15.00 WIB pihak pertama dan pihak kedua menyepakati butirbutir kesepakatan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk bersama-sama
merencanakan membangun hutan di sekitar Desa Temulus dengan sistem MR
pada tahun tanam 2000. Rencana MR ini akan diajukan sebagai rencana
suplisi.
Pembelian kayu A1 dan A2 langsung dari pihak kedua dapat dilakukan oleh
lembaga koperasi atau usaha dagang (UD) yang dibentuk sendiri oleh pihak
pertama, kemudian mengajukan kepada KKPH Randublatung, sesuai dengan
prosedur yang ada.
Kebutuhan kayu bakar, daun, dan pakan ternak tetap dapat diambil dari lahan
Perum Perhutani oleh pihak pertama dengan leluasa, selama tidak
berbenturan dengan peraturan yang ada.
Pihak kedua bersedia membantu pemuda dalam penyediaan modal kerja,
bimbingan, dan latihan melalui program-program yang diajukan oleh lembaga
atau organisasi pihak pertama setelah menilai kelayakan potensi dan usulan
dari pihak pertama.
Kontrak tanam yang akan berlaku akan disertai dengan sosialisasi, dengan
penjelasan mengenai hak dan kewajiban pesanggem. Kontrak dilaksanakan
dengan transparan dihadapan kedua pesanggem dan Perum Perhutani serta
saksi.
Melalui program pendampingan oleh Lembaga ARuPA, usulan-usulan dari
pihak pertama dapat diajukan dan akan dibantu dan didukung oleh pihak
kedua.
Pihak pertama siap membantu menjaga kelestarian dan keamanan hutan jati.
Sumber : Lembaga ARuPA, 1999

Setelah mediasi tersebut, pada tanggal 16 Nopember 1999 turunlah
surat perintah tanam (SPT) dari KPH Randublatung. Lahan yang disepakati
dalam pola MR ini seluas 67,9 hektar dengan pola tanam sebagai berikut.
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Gambar 1. Pola tanam MR Mozaik

Sumber: ARuPA, 1999
Foto 4. Hasil MR Mozaik

Sumber: Sanyoto, 2001
Masyarakat

juga membentuk Lembaga Rembug Hutan Temulus

(LRHT) untuk memperkuat daya tawar terhadap Perum Perhutani.
Berdasarkan hasil pertemuan LRHT dalam rangka kerjasama tersebut, maka
dilakukan presentasi pada tanggal 4 Desember 1999 dan membahas poin-poin
sebagai berikut.
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Tabel 21 Hasil Pembahasan LRH Temulus dan KPH Randublatung
Mengenai Penanaman Pola MR di Babadan
No.

Poin

Hasil Pembahasan LRH Temulus

1

Upah
pengolahan
lahan

2

Tanaman
buah

3

Alat
pertanian

4

Waktu
penanaman

5

Pengadaan
bibit

6

Hasil kayu

7

Insentif

Waktu yang diperlukan untuk pengolahan
lahan seperempat hektare adalah 28 hari
untuk babat dan 18 hari untuk gebrus.
Dengan upah Rp. 10.000,- seperti yang
berlaku di desa, diperlukan biaya
pengolahan lahan sebesar Rp. 360.000,untuk setiap seperempat hektare lahan
andil.
Tanaman buah-buahan yang diusulkan
adalah jeruk, mangga, kedondong, jambu
monyet, turi, nanas, sukun, kemiri dan
duwet.
Komponen alat seperti dorit (bendo arit),
cangkul dan gancu harus masuk dalam
anggaran MR.
Waktu penanaman jati sebaiknya
menunggu selesainya musim panen
tanaman pertanian.
Biaya pengadaan bibit sebaiknya
diserahkan Perum Perhutani, karena untuk
tahun tanam 1999 ini, pesanggem tidak
siap.
Sebaiknya ada pengaturan terhadap hasil
kayu bagi pesanggem atau masyarakat
Temulus.
Insentif bagi para pengurus LRH Temulus
turut dianggarkan dalam pola MR.

8

Penghargaan

9

Pengaturan
jalur

10

Jarak tanam

11

Anggaran
MR

Harus ada mekanisme pemberian
penghargaan terhadap prestasi kerja
pesanggem.
Karena banyaknya keberatan pesanggem
untuk melakukan tata ulang andil, maka
dalam pelaksanaan MR tidak akan
dilakukan penataan andil. Setiap andil
hanya akan dibagi dua sama luas, satu
bagian untuk jalur pertanian dan bagian
lainnya untuk jalur kehutanan.
Penempatan jalur atau plong akan
diserahkan kepada pesanggem pemilik
andil masing-masing. Penyerahan ini
bukan berarti tidak ada pengaturan sama
sekali. LRH Temulus akan memfasilitasi
penataan penempatan plong agar tidak
saling mengganggu.
Jarak tanam tanaman kehutanan adalah 4
x 1 meter, dengan alasan lebih mampu
memberikan waktu tumpang sari lebih
lama. Semula jarak tanam yang
dipergunakan adalah 3 x 3 meter.
Semua dana dalam anggaran MR dikelola
LRH Temulus, meskipun nanti dalam
beberapa hal yang tidak dapat dikerjakan

Presentasi 4 Desember
1999
Upah pengolahan tanah
(meliputi babat/resik, gebrus
I dan gebrus II) tidak
berubah yaitu sebesar Rp.
190.000,- per hektare. Upah
tumpang sari biasa tahun
yang sama sebesar Rp.
100.000,- per hektare.
Perhutani hanya
menyediakan tanaman
mangga sebagai tanaman
buah-buahan.
Alat pertanian tidak tetap
dianggarkan
Disetujui.

Disetujui.

Tidak disetujui.

Tidak disetujui. LRH
Temulus dipersilahkan
menyisihkan sendiri dari
anggaran yang ada.
Tidak ada pembahasan lebih
lanjut.
Pada prinsip KPH
Randublatung setuju, namun
harus ada persetujuan dari
unit. Untuk persetujuan ini
harus diusahakan surat dari
Bapak Hasanu Simon
sabagai penggagas MR.
Pengaturan jalur ini harus
pula tetap
mempertimbangkan faktor
konservasi.

Disetujui.

Disetujui, dengan tetap
berkoordinasi dengan asper
KBKPH Beran.
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12

Kontrak
tanaman

13

Penambahan
lahan MR.

LRH Temulus akan diserahkan kembali
kepada Perhutani.
Kontrak tanaman MR dilakukan antara
Perhutani dengan LRH Temulus.
Kemudian LRH Temulus akan melakukan
kontrak dengan KTH yang terlibat.
Semula kontrak tanam dilakukan antara
Perhutani dan ketua KTH. LRH Temulus
juga meminta tambahan saksi dari
ARuPA.
LRH Temulus masih tetap menginginkan
pelaksanaan pola MR pada Blok Dlingu
dan Kalicilik.

Disetujui, bahkan LRH
Temulus diminta
mengajukan draft kontrak
MR.

Tidak disetujui.

Sumber: ARuPA, 1999
Kesepakatan tersebut menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat
terhadap Perum Perhutani. Hal tersebut terjadi karena usulan masyarakat
dapat diterima dalam perencanaan pengelolaan hutan. Pada bulan Desember
1999, kerjasama tersebut dilaksanakan. Berikut adalah kronologi dari
pelaksanaan MR Mozaik yang disepakati antara masyarakat Temulus dan
Perum Perhutani KPH Randublatung.
Tabel 22 Kronologi pembuatan MR Mozaik oleh LRH Temulus
Tanggal
Kegiatan
29 Desember 1999 LRHT menerima
biaya pembuatan MR
tahap I
29 Desember 1999 Pengukuran andil
- 2 Januari 2000

Detail Kegiatan
Biaya pembutan MR tahap I ini sebesar RP
25.047.291,00

LRH Temulus melakukan pengukuran andil Blok
Babadan. Dijumpai selisih luas sebesar 12,27 Ha
lebih kecil dibandingkan luas baku 67,9 Ha.
5-6 Januari 2000 Pembayaran upah
LRH Temulus melakukan pembayaran upah para
pesanggem berdasarkan luas garapan. Pembayaran
dilakukan di babagan.
7 Januari 2000 Pertemuan LRH
Laporan LRH Temulus tentang pembayaran upah
Temulus dengan
pesanggem dan pembahasan teknis penanaman MR
Asper KBKPH Beran Mozaik
9 Januari 2000 Rapat LRH Temulus Pembahasan rencana pemasangan acir pada tanggal
10-11 Januari 2000
10-11 Januari 2000 Pasang acir
Para pengurus LRH Temulus memberikan contoh
pemasangan acir. Para pesanggem meneruskan
pemasangan acir sendiri.
14 Januari 2000 Rapat LRH Temulus Evaluasi pemasangan acir dan rencana pengadaan
bibit.
15 Januari 2000 Pertemuan LRH
Koordinasi penanaman MR Mozaik. LRH Temulus
Temulus dengan
menerima biaya pembutan MR tahap II sebesar RP
Asper KBKPH Beran 7.883.420,15 Januari 2000 Dimulai pengadaan bibit yang ditangani oleh Kepala Desa Temulus
12 Pebruari 2000 Pemeriksaan lapangan Pekerjaan tanaman sudah mencapai 98 %.
oleh ajun dan asper.
20 Pebruari 2000 Pak Sutikno mengerahkan anak didiknya (SD) untuk melakukan penanaman
pada andil yang tidak ada pesanggemnya. Hal ini dilakukan untuk memupuk
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rasa cinta lingkungan pada anak didiknya.
21 Pebruari 2000 Rapat LRH Temulus

Selain penyelesaian penanaman, direncanakan juga
pemasangan gorong-gorong pada jalan pemeriksaan
dan perbaikan babagan (pondok kerja).
22 Pebruari 2000 Penilaian dan pengontrolan terhadap pelaksanaan penanaman pada KTH
Domo. Penanaman telah mencapai 100 %. Peran ketua KTH yang aktif
sangat mempengaruhi keberhasilan ini.
23 Pebruari 2000 Gotong-royong
Sekitar 40 pesanggem hadir. Menurut kepala desa,
pemasangan gorong- jumlah ini sudah menggembirakan mengingat tradisi
gorong.
gotong-royong di desanya yang mulai pudar.
23 Pebruari 2000 Penilaian pada KTH Terdapat kesalahan penanaman yang mengakibatkan
Wagiyo
sekitar 10 % tanaman mati. Belum selesainya
penanaman pada KTH ini disebabkan drop bibit yang
terlambat.
24 Pebruari 2000 Penilaian pada KTH Masih terdapat beberapa andil yang belum diolah
Madiyo
dengan baik.
25 Pebruari 2000 Penilaian pada KTH Gagal dilaksanakan karena ketua KTH tidak hadir.
Muradji
4 Maret 2000 Pembayaran uang
Kepada pesanggem dihimbau untuk segera
pengolahan lahan
menyelesaikan penanaman tanaman pokok
tahap kedua
kehutanan.
10 Maret 2000 Rapat KTH Madiyo Evaluasi penanaman dan pembayaran.
dan KTH Wagiyo
11 Maret 2000 Lanjutan pembayaran Beberapa KTH masih belum melakukan mekanisme
lembaga dengan baik.
uang pengolahan
lahan tahap kedua
15 Maret 2000 Rapat KTH Domo
Resmi diberi nama KTH Sumber Sri Widodo.
Penentuan tiga orang calon pengurus yang akan
dipilih secara demokratis. Disepakati pula untuk
mengadakan iuran untuk modal simpan pinjam.
19 Maret 2000 Lanjutan pembayaran Supar dan Nardi terpilih secara demokratis sebagai
ketua dan sekretaris KTH menggantikan Sumo
uang pengolahan
Pariban yang tidak aktif.
lahan tahap kedua
20 Maret 2000 Rapat LRH Temulus LRH Temulus akan memberikan surat teguran
kepada pesanggem yang belum menyelesaikan
pekerjaannya. Para ketua KTH yang tidak aktif pun
akan diganti.
5 April 2000 Perjanjian kontrak
Perjanjian kontrak MR antara Asper BKPH Beran
MR antara Asper
dan Ketua LRH Temulus tentang pola MR Mozaik
BKPH Beran dan
Ketua LRH Temulus
4 Juli 2000 Rapat LRH Temulus LRH Temulus telah selesai mengerjakan laporan
keuangan.

Sumber: ARuPA, 1999
MR Mozaik hanya berjalan efektif selama 1,5 tahun. Kehancuran
program itu terjadi pasca mediasi II yang dilakukan pada tanggal 21 Juni
2001. Mediasi tersebut menggunakan skema loka desa, dan diselenggarakan
dengan tujuan untuk memperluas program MR Mozaik di 5 desa dampingan
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Lembaga ARuPA12 . Loka desa tersebut digagalkan dengan (1) konflik
internal di dalam tubuh organisasi Himpunan Petani Hutan Lestari (HPHL)
sebagai penyelenggara, (2) Perhutani menganggap acara ini illegal karena
tidak mengurus perijinan kepada kepolisian setempat, dan (3) Perhutani
menolak campur tangan pihak luar 13 dalam kegiatan pengelolaan hutan
(ARuPA, 2001). Kegagalan loka desa tersebut disinyalir karena ulah Perum
Perhutani. Dugaan itu berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
Perhutani sejak kesepakatan MR Mozaik dengan Desa Temulus. Tindakan
yang dilakukan oleh Perum Perhutani adalah penculikan ketua Lembaga
Rembug Hutan Temulus. Menurut Sulistyanigsih 14 , penculikan tersebut
merupakan wujud dari ketakutan Perum Perhutani terhadap LRHT yang
dianggap sebagai lembaga yang membahayakan karena pengurusnya
termasuk orang-orang yang kritis terhadap sepak terjang Perhutani dalam
berhubungan dengan masyarkat Hutan. Kejadian yang lain yang dilakukan
oleh Perhutani adalah perekrutan Ketua LRHT bernama Karjan, yang sampai
saat ini mejadi mador tanam. Perekrutan tersebut diindikasikan oleh
masyarakat Desa Temulus sebagai strategi penjinakan terhadap LRHT.
Kegagalan mediasi antara masyarakat melalui loka desa tersebut
menimbulkan ketidakpecayaan masyarakat terhadap Perum Perhutani. Setelah
kejadian tersebut masyarakat Desa Temulus dan 4 desa lainnya melakukan
perlawanan terhadap Perum Perhutani secara terbuka maupun secara
sembunyi-sembunyi.

Wujud

perlawanan

tersebut

adalah

terjadinya

12

Desa dampingan Lembaga ARuPA adalah Temulus, Gembyungan, Pilang, Mendenrejo dan Bodeh.
Kelima desa tersebut terletak di sekitar hutan negara KPH Randublatung Blora.
13
ARuPA dianggap sebagai pihak luar yang kehadirannya di Randublatung dapat membahayakan
eksistensi Perum Perhutani. Hal itu terjadi karena sejak kedatangan ARuPA, pesanggem menjadi kritis
dan vocal terhadap kebijakan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Pehutani.
14
Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal: Studi Kasus Petani Hutan MR Mozaik Desa Temulus di
RPH Kedungsambi, 2005. Hal. 172.
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penjarahan secara terus menerus yang menyebabkan gundulnya lahan hutan
negara. Penjarahan yang dilakukan bukan hanya bertujuan untuk memperoleh
hasil kayu, tetapi juga mengosongkan lahan hutan negara untuk dapat
ditanami oleh petani dari 5 desa tersebut.
Tabel 23 Pencurian kayu di KPH Randublatung sampai dengan tahun
2003
Tahun
Luas (Ha) Jumlah Pohon
Kerugian (Rp)
1995
1436
7471
183.731.074
1996
1499
6453
154.268.595
1997
1497
6613
133.611.580
1998
3664
88171
3.156.107.120
1999
3072
82288
4.279.900.280
2000
3726
88291
13.977.861.000
2001
5860
87698
48.127.437.000
2002
4367
98480
48.127.437.000
2003
856
3451
1.202.638.000
Sumber: Perum Perhutani KPH Randublatung, 15 Januari 2004
Maraknya penjarahan di Randublatung inilah yang menyebabkan
Perum Perhutani menggodog sebuah gagasan pengelolaan hutan

yang

melibatkan masyarakat secara nyata. Program tersebut diberi nama
pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Aturan main dalam program
tersebut sedikit berbeda dengan sistem pengelolaan yang sebelumnya.
Perbedaan tersebut terletak pada pembagian hasil kayu yang diberikan kepada
desa dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan negara.
Menurut sumber dari pihak Perum Perhutani, PHBM digulirkan ketika
Perhutani dianggap sebagai perusahaan yang tidak bisa mensejahterakan
masyarakat sekitar hutan15 . Program tersebut disosialisasikan pada tahun
2001 di beberapa desa sekitar hutan yang berbatasan dengan wilayah hutan
KPH Randublatung. Saat ini sudah terdapat 23 desa sekitar hutan di

15

Arsip Pusat Kajian Hutan Rakyat: Hasil wawancara dengan Ajun Perum Perhutani KPH
Randublatung
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Kabupaten Blora yang melaksanakan kerjasama dengan program tersebut16 .
Menurut Kepala Desa Temulus, di Kecamatan Randublatung, yang belum
menyepakati PHBM hanyalah 3 desa yaitu Ploso Rejo, Temulus dan
Sambung Wangan.
PHBM dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perum
Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat. Adapun tujuan PHBM yang tertuang dalam SK tersebut adalah:
1. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa
hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan
fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
2. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan
pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaaan sumberdaya
hutan.
3. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai
dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan
dinamika sosial masyarakat desa hutan.
4. Meningkatkan

mutu

sumberdaya

hutan

sesuai

dengan

karakteristik wilaya
5. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan
serta pihak yang berkepentingan secara simultan.
Jika dilihat dari tujuannya, konsep PHBM sangatlah baik karena tujuannya
tidak hanya menguntungkan perusahaan saja melainkan semua pihak yang
terlibat dalam pengelolaan hutan yaitu masyarakat desa hutan dan pihak lain
seperti pemerintah daerah. Dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pun
16

Informasi diperoleh dari PKHR yang saat ini melakukan pendampingan beberapa desa sekitar hutan
di Randublatung.
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dilakukan dengan cara partisipatif

yaitu dilakukan bersama masyarakat

(termuat dalam Pasal 7 dalam SK PHBM). Sedangkan dalam kegiatan
pengelolaan dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam
pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu,
berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dengan
prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung.
PHBM menawarkan bagi hasil kayu sebesar 25% untuk masyarakat
dan 75% untuk Perhutani. Hasil yang diperoleh masyarakat tersebut dibarengi
dengan hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam pasal 22 SK PHBM,
yaitu:
1. Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat berhak :
a. Bersama perusahaan menyusun rencana, melakukan monitorin dan
evaluasi.
b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan
proporsi faktor produksi yang dikontribusikan.
c. Memperoleh fasilitasi dari Perusahaan dan atau Pihak yang
berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
2. Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat bekewajiban :
a. Bersama perusahaan menjaga dan melindungi sumberdaya hutan
untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai kemampuannya.
c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitasi yang
diberikan oleh perusahaan dan atau pihak yang berkepentingan.
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Masyarakat Desa Temulus menanggapi secara negatif terhadap penawaran
kemitraan yang diberikan oleh Perum Perhutani. Tawaran tersebut telah
berulang kali disampaikan kepada Bapak Budiyono selaku Kepala Desa
Temulus,

namun

tidak

ditanggapi

secara

positif.

Perhutani

juga

menyampaikan tawaran langsung kepada masyarakat melalui acara yang
diselenggarakan di desa tersebut. Acara pertama yang diselenggarakan
mengusung tema pendidikan hukum bagi masyarkat dengan menghadirkan
pakar hukum dari Pemeritah Daerah Kabupaten Blora. Tujuan terselubung
acara tersebut adalah bujukan kepada masyarakat Desa Temulus untuk
menyepakati PHBM seperti desa yang lainnya. Selain itu, acara tersebut
bertujuan sebagai sindiran bagi Lidah Tani, organisasi rakyat Desa Temulus
yang menyelenggarakan sekolah rakyat untuk mengkaji berbagai masalah
yang dihadapi oleh masyarkat desa tersebut dan mengkritisi Perum Perhutani.
Bujukan Perum Perhutani dilanjutkan pada acara pelayanan kesehatan gratis
yang diadakan di Dusun Kedung Sambi. Selain pelayanan gratis, masyarakat
mendapat pembagian kain. Seperti acara sebelumnya, kegiatan tersebut
mempunyai tujuan untuk membujuk masyarkaat desa tersebut untuk
mensepakati PHBM.
Penolakan masyarakat Desa Temulus terhadap PHBM berdasarkan
pertimbangan yang panjang. Masyarakat hanya akan menyepakati PHBM
yang konsepnya sesuai dengan keinginan masyarakat desa tersebut. Menurut
pendapat salah seorang petani di Desa Temulus, PHBM menurut versi
masyarakat adalah pengelolaan hutan yang benar-benar melibatkan
masyarakat di dalamnya. Hal tersebut dapat diurai dari setiap kata yang
terangkai menjadi PHBM. Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah
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”nggarap” dimana bukan hanya petani tapi juga Perhutani ikut menggarap
hutan. Jika masyarakat bermodalkan tenaga, maka Perhutani juga harus
mengeluarkan modal. Tenaga yang dikeluarkan untuk menggarap lahan,
harus dibayar sesuai upah yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud hutan
didalamnya harus mengandung kayon, kayun dan kayen. Kayon adalah
pepohonan yan dapat dipetik hasilnya baik kayu maupun buah-buahan, jadi
bukan hanya satu jenis tanaman saja. Sedangkan kayun adalah, bahwa hewan
boleh hidup dan berkembang di dalam hutan. Kayen, adalah keberadaan
makhluk halus didalam hutan.
Kata selanjutnya adalah ”bersama”,

pengelolaan hutan dari

perencanaan, penanaman, menjaga sampai dengan memetik hasil harus
dilakukan secara bersama-sama. Salah satu hal yang direncanakan dalam
pengelolaan hutan berkaitan dengan jarak tanam. Hal tersebut harus dirembug
untuk kemudian disepakati bersama sehingga tidak menguntungkan satu
pihak saja. Demikian pula dengan hasil yang akan dipetik, harus jelas
pembagiannya dan disepakati bersama.
Sedangkan kata ”masyarakat” harus dijelaskan masyarakat yang
mana. Apakah seluruh masyarakat ataukah pengurus LMDH yang dibentuk
oleh Perhutani saja. Selama ini konsep PHBM yang ditawarkan identik
dengan bantuan saja dan pelestarian budaya hutang. Perhutani memberikan
uang muka, dan sebagai gantinya masyarkat harus menjaga hutan. Bagi hasil
25% yang ditentukan oleh Perhutani, tidak mengalir langsung ke masyarakat,
tetapi dipotong untuk desa dan beberapa pos lainnya. Disamping itu, LMDH
juga harus benar-benar wakil dari masyarakat dan fungsinya sebagai pendidik
dan pengayom anggotanya harus berjalan.
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Sikap

kritis

masyarakat

Desa

Temulus

tersebut

bedasarkan

pengalaman-pengalaman pahit dari kerjasama yang pernah dilakukan dengan
Perhutani. Disamping itu, masyakat juga mendapatkan informasi mengenai
pelaksanaan PHBM Randublatung melalui data yang diperoleh dari pihak
luar. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaksanaan PHBM di beberapa
desa dianggap sebagai ”omong kosong” semata dari pihak Perhutani. Hal
tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut ini 17 :
1. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bertindak sebagai
wakil dari masyarakat untuk kerjasama PHBM dibentuk oleh Perum
Perhutani. Pengurus LMDH ditentukan oleh Perum Pehutani
berdasarkan hubungan personal atau informasi yang diperoleh dari
perangkat desa.
2. Perjanjian kerja atau Memorendum of Understanding (MoU) dibuat
oleh Perum Perhutani. LMDH sebagai masyarakat tidak mengusulkan
apapun dan langsung menandatangani saja.
3. Pengurus LMDH tidak memahami isi dari perjanjian kerja PHBM
yang telah ditandatanganinya.
4. Perhutani tidak memfasilitasi LMDH untuk lebih memahami konsep
PHBM dan mewujudkan kemandirian masyarakat.
5. Perhutani memberikan uang muka bagi hasil kepada LMDH. Uang
tersebut merupakan lahan korupsi bagi pengurus LMDH.
6. Perhutani menentukan distribusi penggunaan 25% dari hasil PHBM
untuk desa, yaitu 15% untuk gaji pengurus dan biaya oprasional
LMDH, 20% untuk perbaikan fasilitas desa, 10% untuk kegiatan
17

Fakta-fakta tentang pelaksanaan PHBM diperoleh masyarakat Desa Temulus dari LSM pendamping
pada beberapa desa di Randublatung.
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sosial desa, dan 15% untuk keterlibatan dalam pengelolaan hutan.
Ketentuan tersebut disampaikan pada pertemuan asosiasi LMDH
KPH Randublatung.
7. Pembagian hasil sebanyak 25% tidak akan diberikan apabila
pencurian kayu di lahan hutan negara yang disepakatan dalam PHBM
mencapai 20% dari perkiraan hasil akhir.
Masyarakat Desa Temulus berpendapat bahwa kerjasama pengelolaan
hutan yang ditawarkan hanya menguntungkan pihak Perhutani saja. Hal itu
nampak dari program PS yang hanya memberikan kontribusi selama 3 tahun
saja untuk tanaman palawija dan upah yang nilainya jauh dibawah tarif upah
yang ditentukan sendiri oleh Perhutani. Sedangkan untuk MR Mozaik,
sebenarnya masyarakat lebih menyukai kerjasama ini dibandingkan PS dan
PHBM karena jelas dalam pembagian ruang untuk tanaman pokok (baca:
pohon jati) dan tanaman palawija. Selain itu, dalam MR Mozaik, masyarkat
dianggap sebagai mitra sejajar karena berhak menyampaikan usulan-usulan
untuk pelaksanaan pengelolaan hutan negara.
Jika melihat pendapat masyarakat mengenai PS, MR Mozaik dan
PHBM, maka dapat disimpulkan bahwa peluang kemitraan antara kedua
belah pihak dapat terjalin jika Perhutani mau mendudukkan masyarakat
sebagai mitra sejajar. Keberadaan masyarakat sebagai mitra sejajar tersebut
memungkinkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh yaitu usulan
sistem pengelolaan hutan, perencanaan, penanaman dan pemetikan hasil.
Untuk itu dibutuhkan kerelaan Perhutani dalam melaksanakan kerjasama
sebagai biaya yang dikeluarkan untuk menjalin hubungan baik dengan
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masyarakat sekitar wilayah kerjanya, sehingga tercipta hubungan yang
kondusif dan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada bab V dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.

Kontribusi yang diperoleh oleh masyarakat Desa Temulus dari hutan
negara dapat diperoleh melalui kerjasama pengelolaan hutan yang
dilakukan dengan Perum Perhutani yaitu melalui program Perhutanan
Sosial (PS) dan MR Mozaik. Kontribusi yang diperoleh pesanggem
berupa upah tanam yang diberikan sekali sejak kerjasama disepakat
dan hasil tumpang sari.

2.

Kontribusi dalam bentuk upah melalui program PS hanya 0,04%
dibandingkan kebutuhan biaya hidup pesanggem dalam setahun.
Sedangkan

bentuk

upah

melalui

program

MR

hanya

1%

dibandingkan kebutuhan hidup pesanggem dalam setahun.
3.

Kontribusi dalam bentuk tumpang sari terhadap pemenuhan
kebutuhan masyarakat adalah sebesar 25%. Namun, dalam program
PS hanya dapat dinikmati sampai usia tanaman jati 3 tahun.

4.

Kontribusi lain yang diperoleh masyarakat Desa Temulus dari hutan
negara, juga didapatkan tanpa ijin dari Perhutani. Hasil hutan yang
diambil langsung oleh masyarkat berupa kayu glondongan, kayu
bakar dan pengelolaan lahan kosong bekas penjarahan di hutan
negara.
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5.

Masyarakat Desa Temulus tidak menerima sumbangan untuk
pembangunan fasilitas desa dari Perum Perhutani.

6.

Kemitraan yang ditawarkan oleh Perhutani adalah PS dan PHBM.
Sedangkan MR Mozaik merupakan inisiatif dari Lembaga ARuPA
yang diusung masyarkat untuk bernegosiasi dengan Perum Perhutani.

7.

Masyarakat Desa Temulus menolak tawaran kemitraan apapun dari
Perhutani, jika tidak melibatkannya sebagai mitra sejajar dalam
pengelolaan hutan negara.

8.

Kegagalan dalam membangun kepercayaan terhadap Perhutani di
kalangan masyarakat karena kerjasama yang ditawarkan oleh
Perhutani kepada masyarakat tidak didasarkan pada komitmen untuk
mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi pada
masyarakat di desa sekitar hutan.

9.

PHBM sebagai program pengelolaan hutan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan, memiliki
banyak kekurangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Program
tersebut seolah-olah hanya merupakan slogan belaka, karena jika
dilihat dalam konsep yang dituangkan dalam SK PHBM tampak
sempurna, namun pada pelaksanaannya banyak yang melenceng dari
konsep tersebut.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Perhutani harus membangun
kembali kepercayaan masyarakat desa sekitar hutan untuk dapat menjalankan
usahanya dengan maksimal. Hal itu dapat dilakukan dengan memperbaiki
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skema kerja dalam PHBM yang saat ini sedang dijalankan oleh Perum
Perhutani melalui analisis sosial secara mendalam terhadap masalah-masalaah
yang terjadi di masyarkat sekitar desa hutan. Selain itu, skema kerja dalam
PHBM tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemitraan yang setara
dan saling menghargai, serta merealisasikan tujuan program tersebut yaitu
mensejahterakan masyarakat desa sekitar hutan. Perubahan-perubahan yang
harus dilakukan dalam skema kerja PHBM adalah,
Tabel 24 Perbaikan Program PHBM
No
1.

Perihal
Lembaga
Masyarakat Desa
Hutan (LMDH)

Perubahan
-

-

-

2.

Skema kerjasama

-

-

-

-

Pembentukan LMDH merupakan inisiatif
dari masyarakat dan pengurusnya ditentukan
oleh masyarakat, atau kelompok tani.
LMDH bertindak sebagai lembaga mandiri
dan bertindak sebagai lembaga yang
berbadan hukum sebagai mitra yang sejajar
bagi Perhutani.
Pengurus LMDH harus memperjuangkan
kepentingan pesanggem dan melakukuan
tawar-menawar terhadap ketentuanketentuan yang dianggap merugikan
pesanggem.
Usulan kerjasama dibuat oleh kedua pihak
untuk selanjutnya dinegosiasikan dalam
pertemuan-pertemuan dengan melibatkan
mediator yang independen atau tidak
memihak pada siapapun dalam pertemuan
tersebut.
Perhutani harus menganggap LMDH yang
merupakan lembaga yang mewakili
masyarakat terutama pesanggem sebagai
mitra sejajar dalam perjanjian kerjasama
yang dilakukan.
Kerjasama harus dilakukan secara jujur dan
saling menghargai dari kedua belah pihak
dan tidak ada ancaman atau intimidasi dari
masing-masing pihak.
Dibentuk lembaga independen yang
bertindak sebagai pengawas dalam kerjasama
tersebut yang tugasnya melakukan evaluasi
terhadap jalannya kerjasama, menerima
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-

3.

Bagi hasil tanaman
pokok

-

-

-

4.

Jenis tanaman

-

5.

Jarak tanam untuk
tanaman Pokok

-

-

6.

Upah tanam

-

-

pengaduan dan memberikan sanksi terhadap
pelanggaran yang dilakukan selama
terjadinya kerjasama.
Kontrak kerja disusun oleh LMDH dan
Perhutani secara bersama-sama sehingga isi
dari perjanjian tersebut tidak menguntungkan
satu pihak saja.
Pembagian untuk hasil tanaman pokok
ditentukan berdasarkan kontribusi yang
dilakukan oleh kedua belah pihak.
Biaya terbesar dalam pengelolaan hutan
adalah pada keamanan hutan, jadi jika
pesanggem mendapatkan tanggungjawab
tersebut maka masyarakat mendapatkan bagi
hasil yang setimpal dari hasil tanaman pokok.
Hal ini memungkinkan terjadinya bagi hasil
sebesar > 50% untuk pesanggem atau LMDH.
Masalah-masalah yang terjadi selama
penanaman sampai dengan pemanenan yang
dapat mempengaruhi hasil dari tanaman
pokok, dibicarakan bersama antara LMDH
dan Perhutani sehingga dapat dicari jalan
keluar bersama.
Dibicarakan bersama antara Perhutani dan
LMDH.
Penentuan prosentase tanaman keras (buahbuahan, kayu, kayu bakar) berdasarkan
kondisi lahan, kelerengan, jenis tanah, dataran
rendah atau dataran tinggi, dan nilai penting
hidrologi.
Jarak tanam untuk tanaman pokok tidak
ditentukan oleh Perhutani.
Penggunaan lahan hutan negara yang dikelola
oleh pesanggem dilakukan dengan cara bagi
ruang antara tanaman pokok dan tanaman
palawija, sehingga pesanggem dapat
mendapatkan hasil tumpang sari yang tidak
terbatas pada usia tanaman pokok.
Selain palawija dan jati, masyarakat juga
dapat menanam tanaman buah-buahan.
Penentuan upah tanam oleh Perhutani
disesuaikan dengan upah yang berlaku di
desa tersebut yaitu Rp 20.000/hari kerja.
Jumlah upah yang diberikan kepada
pesanggem berdasarkan pada tahapan-tahapan

87

yang dilakukan dalam penanaman.

Perbaikan dalam skema kerja PHBM tersebut membutuhkan kerelaan
Perhutani untuk menjalankan skema social forestry secara serius dan tidak
semata-mata sebagai kosmetik untuk mempercantik di lapisan luar saja.
Artinya Perhutani dalam konteks PHBM ini lebih berperan sebagai fasilitator
bagi

masyarakat

untuk

mengembangkan

pengelolaan

hutan

lestari.

Sedangkan pada tingkat masyarakat diperlukan penguatan organisasi
masyarakat sehingga bisa melakukan tawar menawar yang seimbang dengan
Perum Perhutani. Oleh sebab itu, masyarakat desa sekitar hutan harus
mempunyai sebuah organisasi yang kuat, berbadan hukum, dan pengurusnya
terus memperjuangkan kepentingan masyarakat serta bewawasan luas
sehingga dapat bertindak sebagai wakil masyarakat yang memiliki daya tawar
yang tinggi dalam setiap kerjasama, baik yang ditawarkan maupun telah
dilakukan dengan Perum Perhutani.
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PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK VII LT. 8 - 11
JI. Gatot Subroto, Senayan, P.O. Box 19/Jkwb
Jakarta Pusat (10270)

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS PERUM PERHUTANI
(Selaku Pengurus Perusahaan)
NOMOR: 136/KPTS/DIR/2001
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN
BERSAMA MASYARAKAT
KETUA DEWAN PENGAWAS PERUM PERHUTANI
(Selaku Pengurus Perusahaan)
Menimbang
a.

bahwa visi Perum Perhutani adalah pengelolaan sumberdaya
hutan sebagai ekosistem di pulau Jawa secara adil, demokratis,
efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan
manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

b.

bahwa dalam MISI-nya Perum Perhutani berupaya
melaksanakan amanah pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau
Jawa untuk dapat memenuhi maksud dan tujuan pendirian
perusahaan.

c.

bahwa untuk mencapai VISI dan MISI tersebut, sesuai dengan
paradigms baru pengelolaan sumberdaya hutan berbasis
masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat
dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan
sumberdaya hutan menjadi penting dan strategis, sehingga perlu
lebih dimaknal, diwadai dan difasilitasi.

d.

bahwa pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan
atau hak yang berkepentingan dilakukan dalam suatu sistem
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

e.

bahwa pengaturan dan mekanisme Pengelolaan Sumberdaya
Hutan Bersama Masyarakat perlu ditetapkan dengan
keputusan Direksi Perum Perhutani.

Mengingat
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;,
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan
Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonomi;
6. Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor
02/Kpts/DWAS/2001 tentang Pemberhentian Sementara Direksi
Perum Perhutani;
7. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1837/Kpts/Dir/1996
tentang Penerapan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam
Pengelolaan Hutan;
8. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 849/Kpts/Dir/1999
tentang Pedoman Pengkajian Desa Secara Partisipatif,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Mencabut Keputusan Direksi Nomor : 1061/Kpts/Dir/2000 tentang
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
Keputusan Direksi Perum Perhutani tentang Pengelolaan Sumberdaya
Hutan Bersama Masyarakat sebagaimana tercamtum dalam Keputusan
ini.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.

Pengelolaan sumberdaya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana
pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta
perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam.

2.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah sustu sistem pengelolaan
sumberdaya yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan
atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan
(stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai
keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal
dan proporsional.

3.

Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan
dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.

4.

Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan
dan melakukan kegiatan yang beribnteraksi dengan sumberdaya hutan untuk
mendukung kehidupannya.

5.

Pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah plhak-pihak di luar Perum Perhutani
dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses
optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat, yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
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Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga
Pendidikan, dan Lembaga Donor.
6.

Perusahaan adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani),
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999.

7.

Pengkajian Desa partisipatif adalah metode kajian terhadap kondisi desa dan
masyarakat melalui proses pembelajaran. bersama, guna memberdayakan masyarakat
desa yang bersangkutan, agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga
mereka dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara
partisipatif.

8.

Perencanaan partisipatif adalah kegiatan merencanakan Pengelolaan Sumberdaya
Hutan Bersama Masyarakat oleh Perusahaan dan masyarakat desa hutan atau
Perusahaan dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan,
berdasarkan hasil pengkajian desa partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan
lingkungan.

9.

Berbagi adalah pembagian peran antara Perusahaan dengan masyarakat desa hutan
atau Perusahaan dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan
dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), dalam pemanfaatan waktu dan
pengelolaan kegiatan.

10.

Kegiatan Berbasis Lahan adalah rangkaian kegiatan yang secara langsung berkaitan
dengan pengolahan tanah dan atau ruang sesuai karakteristik wilayah, yang
menghasilkan produk budaya dan lanjutannya serta produk konservasi dan estetika.

11.

Kegiatan Berbasis Bukan Lahan adalah rangkaian kegiatan yang tidak berkaitan
dengan pengolahan tanah dan atau ruang yang menghasilkan produk industri, jasa dan
perdagangan.

12.

Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja,
teknologi dan atau modal, yang dapat mendukung terjadinya proses produksi sampai
menghasilkan keluaran produksi dalam pengetolaan sumberdaya hutan.

13.

Pola tanam adalah kegiatan reboisasi hutan yang dapat dikembangkan untuk
penganekaragaman jenis, pengaturan jarak tanam, penyesuaian waktu dengan
memperhatikan aspek silvikultur dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat
hutan.

BAB II
JIWA DAN PRINSIP DASAR
Pasal 2
1. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan kebijakan Perusahaan
yang menjiwai strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya
hutan.
2. Jiwa yang terkandung dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
adalah kesediaan Perusahaan , Masyarakat desa hutan, dan Pihak yang berkepentingan
untuk berbagi dalam PSDH sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan,
kesesuian dan keselarasan.
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Pasal 3
Prinsip Dasar PSDH adalah:
1. Prinsip keadilan dan demokratis
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
4. Prinsip kejelasan hal dan kewajiban
5. Prinsip pembedayaan ekonomi kerakyatan
6. Prinsip kerjasama kelembagaan
7. Prinsip perencanaan partisipatif
8. Prinsip keserdahanaan sistem dan prosedur
9. Prinsip Perusahaan sebagai fasilitator
10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
1. PSDH dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan hutan dengan memadukan
aspek-aspek ekonomi dan sosial secara proposional guna mencapai Visi dan Misi
Perusahaan.
2.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk
a. Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang
berkepentingan t erhadap keberianjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
b. meningkatkan peran Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang
berkepentingan terhadap pengqlolaan sumberdaya hutan.
c. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan
pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa
hutan.
d. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesual dengan karakteristik wilayah.
e. Meningkatkan pendapatan Perusahaan, masyarakat desa hutan serta Pihak yang
berkepentingan secara simultan.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN STATUS KAWASAN RUTAN
Pasal 5
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan di wilayah kerja
Perusahaan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan hasil perencanaan.
partisipatif
Pasal 6
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan tidak mengubah
status kawasan hutan dan status tanah perusahaan.
BAB V
PENYUSUNAN RENCANA
Pasal 7
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

Penyusunan rencana Pengetolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ditakukan
secara terintegrasi dan terpadu mulai dari inventarisasi sumberdaya hutan pada
penataan pertama dan atau penataan ulang, atau pada saat dilakukan penyusunan
rencana tahunan, sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.
Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan
bersama antara Perusahaan dan masyarakat desa hutan melalui perencanaan
paertisipatif
Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada saat
kegiatan penataan hutan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan
(KSPH) dalam bentuk Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RKPH) atau nama
lain yang akan ditetapkan kemudian.
Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat paa saat
penyusunan Rencana Tahunan dikoordinasikan oleh Administratur/Kepala Kesatuan
Pemangkuan Hutan (Adm[KKPH) dalam bentuk Rencana Usaha Tahunan (RUT)
atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian.
Rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat diintegrasikan
dengan pembangunan wilayah.
Dalam kondisi mendesak atau forcemajeur, penyusunan rencana Pengelolaan
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI
KEGIATAN PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8
Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan
Jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi
dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya
hutan kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling
mendukung.
Bagian Kedua
Kegiatan Berbasis Lahan
Pasal 9
Kegiatan berbasis lahan dilakukan dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar
kawasan hutan.
Pasal 10
Kegiatan berbasis lahan dilakukan dengan memanfaatkan lahan dan atau ruang melalui
pengaturan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Pasal 11
Pola tanam yang sesuai dengan karaktefistik wilayah adalah pola tanam yang dapat
dikembangkan untuk penganekaragaman jenis dan komoditi kehutanan, pertanian,
perkebunan, petemakan, dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya
hutan.
Pasal 12
Kegiatan berbasis lahan dapat dikembangkan menjadi pengembangan unit usaha perusahaan
dan kegiatan perekonomfan masyarakat desa hutan.
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Bagian Ketiga
Kegiatan Berbasis Bukan Lahan
Pasal 13
Kegiatan berbasis bukan lahan dilakukan di dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan
di luar kawasan hutan.
Pasal 14
Kegiatan berbasis bukan lahan dilakukan dengan mengembangkan produk industri, jasa dan
perdagangan untuk menumbuhkankembangkan keswadayaan dan pengembangan ekonomi
masyarakat desa hutan.
Pasal 1 5
Kegiatan berbasis bukan lahan dapat dikembangkan menjadi pengembangan unit usaha
Perusahaan dan kegiatan perekonomian masyarakat desa hutan.
Bagian Keempat
Peranan Pihak Yang Berkepentingan
Pasal 16
Pihak yang berkepentingan berperan sebagai motivator, stimulator, fasilitator, mediator,
negosiator untuk meningkatkan kualitas hubungan perusahaan dan masyarakat desa hutan
dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersana Masyarakat.
Pasal 17
Peranan Pihak yang berkepentingan dapat ditingkatkan menjadi suatu bentuk kemitraan
lanjutan dengan Perusahaan dan masyarakat desa hutan untuk mengoptimalkan fungsi dan
manfaat sumberdaya hutan.
BAB VII
KELEMBAGAAN

1.

Pasal 18
Perusahaan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Unit untuk
melaksanakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat di tingicat Unit dan Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan
(Adm/KKPH) untuk pelaksanaannya di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

2. Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat 1 meliputi:
a. Bersama masyarakat desa hutan dan atau pihak berkepentingan menetapkan nilai
dan proporsi berbagi dari hasil kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat.
b. Menandatangani kesepakatan kerjasama dengan masyarakat desa hutan dan atau
pihak yang berkepentingan dalam rangka perencanaan Pengelolaan Sumberdaya
Hutan Bersama Masyarakat.
c. Mengambil langkah yang diperiukan untuk pengembangan dan pencapaian tujuan
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
Pasal 19
Guna mendorong proses optimatisasi dan berkembangnya Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat dengan menselaraskan kepentingan Perusahaan, Masyarakat Desa Hutan dan
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pihak yang berkepentingan dibentuk Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Bersama Masyarakat di tingkat unit dan di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan.
Pasal 20
Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
berbentuk kelompok ekonomi, kelompok sosial maupun kelompok budaya yang tumbuh
dari keswadayaan.

BAB VIII
KETENTUAN BERBAGI
Pasal 21
1. Kegiatan berbagi dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya
hutan.
2.

Nilai dan proporsi berbagi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang
dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perusahaan, Masyarakat desa hutan, Pihak
yang berkepentingan).

3.

Nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat 2 di atas, ditetapkan oleh
Perusahaan dan Masyarakat desa hutan atau Perusahaan dan Masyarakat desa hutan
dengan Pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana.

4.

Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat 3 di atas,
dituangkan dalam pedanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
antara Perusahaan dan Masyarakat desa hutan atau Perusahaan dan masyarakat desa
hutan dengan Pihak yang berkepentingan.
BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

1.

2.

1.

Pasal 22
Masyarakat desa hutan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
berhak :
a. Bersama perusahaan menyusun rencana, melakukan monitoring dan evaluasi.
b. Memperoleh manfaat daii hasil kegiatan sesuai dengan nilal dan proporsi faktor
produksi yang dikontribusikan.
c. Memperoleh fasilitasi dari Perusahaan dan atau Pihak yang berkepentingan untuk
mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
berkewajiban:
a. Bersama Perusahaan menj'aga dan melindungi sumberdaya hutan untuk
keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuaonya.
c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitasi yang diberikan oleh
Perusahaan dan atau Pihak yang berkepentingan.
Pasal 23
Perusahaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berhak
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a.
b.
c.

2.

Bersama masyarakat desa hutan menyusun rencana, melakukan monitoring dan
evaluasi.
Memperoleh manfaat dan hasil kegiatan sesuai dengan nilal dan proporsi faktor
produksi yang dikontribusikannya.
Memperoleh dukungan Masyarakat desa hutan dalam perlindungan sumberdaya
hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

Perusahaan dalam Pengetolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban :
a. Memfasilitasi Masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana,
monitoring dan evaluasi.
b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana perusahaan.
c. Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif.
d. Bekerjasama dengan Pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses
optimalisasi dan berkembangnya kegiatan

Pasal 24
Hak dan kewajiban untuk pihak-pihak yang berkepentingan akan diatur dalam peraturan
tersendiri.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 25
1 . Kegiatan monitoring proses pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat dilakukan secara berkala oleh Perusahaan dan Masyarakat desa hutan.
2.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
dilakukan setiap berakhirnya pelaksanaan Rencana Usaha Tahunan (RUT) Perusahaan
oleh Perusahaan dan Masyarakat desa hutan dan atau Perusahaan dan masyarakat desa
hutan dengan pihak yang berkepentingan.

3.

Ketentuan mengenai mekanisme dan tolok ukur untuk monitoring dan evaluasi secara
bersama seperti dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 di atas, ditetapkan lebih lanjut dalam
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Pada saat ditetapkannya Keputusan Direksi ini, semua ketentuan mengenai pengelolaan
sumberdaya hutan yang ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan Perusahaan disesuaikan
dengan jiwa dan semangat Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat seperti
dimaksud dalam keputusan ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
1 . Ketentuan-ketentuan dari Keputusan Direksi ini diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Msyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
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2.

Keputusan Dereksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal :
29 Maret 2001
Ketua Dewan Pengawas Selaku Pengurus
Perusahaan
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