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Pendahuluan 
 
Keberadaan kawasan hutan memegang peranan penting dalam menunjang keberlanjutan 
kehidupan semua mahluk hidup di dunia. Hutan banyak memberikan manfaat baik secara 
langsung maupun tidak langsung, oleh sebab itu diperlukan kesadaran bersama untuk 
mendorong dan menjaga kelestarian sumberdaya hutan. Setiap tahun, luasan kawasan 
hutan yang ada di Indonesia cenderung terus berkurang. Data FWI tahun 2014 
menginformasikan bahwa kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di Indonesia pada 
periode 2009-2013 adalah sekitar 4,50 juta hektar, dan laju kehilangan hutan alam 
Indonesia sekitar 1,13 juta hektar per tahun2. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya 
hal tersebut, antara lain kebakaran hutan dan lahan, maraknya alihfungsi kawasan hutan 
untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit3, perluasan HTI, Tambang, serta aktivitas 
perusahaan yang hanya mengambil hasil kayu kemudian setelah izin konsesi mereka 
berakhir kawasan hutan tersebut dibiarkan terlantar. Menurut Widyantoro (2013) luas 
hutan yang terlantar karena ditinggalkan perusahaan (tidak aktif) adalah 14,7 juta ha, hutan 
alam sekunder tidak dibebani hak dan terlantar adalah 33,6 juta ha4. Selain itu ancaman 
kerusakan hutan juga berasal dari aktivitas pembalakan liar, serta maraknya aktivitas 
perambahan kawasan hutan di berbagai daerah di Indonesia. 
 
Keberadaan hutan pada dasarnya memang untuk diambil manfaatnya dalam mendukung 
keberlangsungan kehidupan manusia, baik manfaat langsung maupun manfaat yang tidak 
langsung. Namun dalam pemanfaatannya ada prosedur dan tata cara yang perlu dipatuhi, 
serta ada prinsip yang perlu diterapkan sehingga manfaat sumberdaya hutan tersebut bisa 
diambil secara berkelanjutan, serta disisi lain ada upaya timbal balik yang perlu dilakukan 
agar kelestarian kawasan hutan bisa tetap terjaga demi kehidupan yang lebih baik untuk 
generasi sekarang, terlebih lagi untuk generasi mendatang. Bank Dunia (2002) 
memperkirakan bahwa sekitar 240 juta orang sebagian besar hidup dalam ekosistem hutan 
dan 90% dari mereka amat tergantung pada keberadaan kawasan hutan untuk sumber 
penghidupan mereka5. Di Indonesia sendiri menurut Brown (2004) jumlah penduduk 
pedesaan yang tinggal di lahan hutan Negara sekitar 48,8 juta jiwa6.  

                                                             
1 Staf Perkumpulan Walestra yang berkerja dalam program PHBM 
2Dalam buku”Potret Keadaan Hutan Indonesia-Periode 2009-2013” pada halaman 24  
3Data FWI 2014, luas konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah sekitar 
10 juta hektare, sedangkan kondisinya adalah bahwa tutupan hutan alam yang berada di dalam konsesi 
perkebunan kelapa sawit adalah seluas 1,5 juta hectare. Untuk lebih detail lihat buku”Potret Keadaan Hutan 
Indonesia-Periode 2009-2013” pada halaman 15 
4Pada bagian Abstrak “Devolusi Pengelolaan Hutan Dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan” oleh Suharjito 
dan Didik/dapat di akses melalui http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/73623 
5
Dalam Buku “Masyarakat Hutan” Jumlahnya di Seluruh Dunia. 2012. Pada halaman 3 

6Dalam Laporan Penelitian. Aji GB, Suryanto J eta ll. “Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-Desa Sekitar 
Hutan”Pengembangan Model PHBM dan HKm. 
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Perbedaan persepsi dan karakter masyarakat di dalam mengolah dan memanfaatkan 
sumberdaya hutan akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap keberadaan dan 
keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi kawasan hutan. Tindakan yang tidak 
memperhatikan aspek keberlanjutan dalam mengolah hutan akan memberi dampak negatif 
bagi kelestarian hutan, seperti membuka hutan tanpa memperhatikan daerah resapan air 
akan mengakibatkan terjadinya bencana erosi dan banjir, aktivitas pembakaran kawasan 
hutan tanpa terkendali akan menyebabkan matinya hewan-hewan dan organisme yang ada 
di kawasan hutan tersebut. Selain itu tindakan pembakaran hutan yang tidak terkendali 
akan menyebabkan terjadinya polusi udara serta memberikan resiko dan dampak signifikan 
terhadap pemanasan global. Menyikapi hal tersebut, upaya membangun pendekatan dan 
pembelajaran di dalam mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan merupakan hal 
yang krusial untuk dilakukan diantara para pihak yang berkepentingan terhadap kelestarian 
sumberdaya hutan. Proses pendampingan dalam rangka mendorong dan memperkuat 
kedaulatan model-model pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat perlu untuk terus 
ditumbuh-kembangkan agar akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan 
dapat terus dipertahankan, serta dapat mendukung upaya kelestarian dan perbaikan 
kawasan hutan, serta dapat juga memberikan dampak positif terhadap perbaikan ekonomi 
masyarakat sekitar hutan dari keberlanjutan ketersediaan sumberdaya hutan yang telah 
mereka miliki secara turun-temurun. 
 
Secara umum masyarakat desa sekitar hutan merupakan masyarakat yang paling banyak 
beraktivitas dan berinteraksi langsung dengan kawasan hutan dan mereka umumnya tinggal 
di wilayah pedesaan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan sebagian besar menggantungkan 
sumber kehidupan mereka dari hasil sumberdaya hutan yang tersedia di sekitar kehidupan 
mereka seperti dari mengambil berbagai jenis produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), 
membuka lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan kebun dengan ditanami 
berbagai jenis komoditi tanaman. Seiring dengan berkembang serta bertambanhya jumlah 
penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, kebutuhan akan lahan untuk dijadikan usaha 
pertanian dan perkebunan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi seperti ini jika 
tidak diantisipasi akan mengancam kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan serta 
berbagai manfaat dan potensi keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Banyak 
potensi sumberdaya hutan dapat dimanfaatkan dengan tanpa merusak, maupun merubah 
fungsinya, dan hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan mengedepankan kearifan lokal di 
dalam pemanfaatannya. Mengingat besarnya fungsi dan keberadaan kawasan hutan bagi 
kehidupan manusia, maka sangat diperlukan keterlibatan dan pembelajaran bersama 
diantara para pihak dalam mendukung terwujudnya pengelolaan hutan secara 
berkelanjutan. 
 
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah 
mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka memberi ruang kepada masyarakat yang 
tinggal di dalam dan sekitar hutan untuk dapat mengelola kawasan hutan secara lestari 
melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Adapun model pengelolaan 
yang bisa dilakukan bisa dilakukan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, Hutan Adat dan Hutan Desa. Tata cara dan 
prosedur di dalam memperoleh izin pengelolaan hutan dengan berbagai skema tersebut 
dapat dilakukan dengan mengacu kepada peraturan kehutanan yang telah ditetapkan. 



 

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan terobosan kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberi ruang kepada masyarakat yang tinggal di 
dalam dan di sekitar hutan untuk dapat mengelola kawasan hutan secara adil dan 
berkelanjutan demi menunjang peningkatan taraf perekonomian masyarakat setempat. 
 
 
Proses Fasilitasi Walestra Dalam Pembangunan PHBM Di Kabupaten Sarolangun 
 
Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten yang memiliki hutan yang cukup luas yaitu 
617.400 ha yang terdiri dari  365.022,19 ha APL, 8.883,74 ha hutan wisata dan hutan suaka 
alam, 54.285,20 ha hutan lindung dan 184.208,87 ha hutan produksi (Sarolangun dalam 
angka, tahun 2008/2009)7. Sebagian besar kawasan hutan tersebut berada di daerah hulu di 
Kabupaten Sarolangun yaitu di Kecamatan Limun, Cermin Nan Gedang, dan Kecamatan 
Batang Asai. Sebagai daerah hulu, keberadaan hutan yang terdapat di tiga kecamatan 
tersebut memiliki fungsi sebagai wilayah daerah serapan air. Wilayah desa-desa yang berada 
di wilayah dari tiga kecamatan tersebut hingga saat ini sebagian besar masih memiliki 
kawasan hutan masih dalam kondisi baik, sementara itu disisi lain, Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengeluarkan beberapa regulasi 
terkait menjaga kelestarian hutan dalam bentuk pengelolaan hutan berbasis (PHBM) dengan 
berbagai skema. Melalui PHBM, masyarakat dapat mengambil hasil hutan secara sah 
dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan, selain itu melalui skema PHBM dapat 
juga dijadikan alat dalam upaya untuk memproteksi kawasan hutan dari aktivitas 
pembukaan dan perluasan izin konsesi yang dilakukan oleh perusahaan dimana dapat 
mengancam fungsi dan kelesataraian kawasan hutan serta sumber pemicu dalam merampas 
hak-hak tenurial masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan hutan.  
 
Bertolak dari kondisi tersebut, perkumpulan Walestra mencoba menginisiasi program PHBM 
di beberapa desa di Kabupaten Sarolangun melalui skema Hutan Adat. Dimana desa yang 
didampingi tersebut masyarakatnya sudah memiliki kearifan lokal secara turun-temurun di 
dalam  menjaga serta melindungi kawasan hutan yang mereka miliki. Dengan latar belakang 
dan pertimbangan tersebut, Walestra merasa yakin untuk dapat berkerja bersama 
masyarakat melakukan proses pendampingan dalam rangka mendorong PHBM di beberapa 
desa tersebut. Selain itu, masyarakat juga telah menunjukkan komitmennya di dalam 
menjaga kawasan hutan, dimana kawasan hutan yang mereka miliki bisa terselamatkan dari 
alih-fungsi kawasan hutan yang akan dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit 
yang konsesi perkebunan mereka berada berdampingan dengan kawasan hutan yang 
dilindungi masyarakat.  
 
Proses pendampingan program PHBM yang dilakukan oleh Walestra di beberapa desa di 
Kabupaten Sarolangun mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 hingga saat ini, dengan skema 
hutan adat dan hutan desa. Proses pendampingan program PHBM yang telah dilakukan 
telah memperoleh dua Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarolangun terkait pengakuan 
kawasan hutan adat di dua desa pada tahun 2014, yaitu Desa Temenggung dan Desa Panca 
Karya Kecamatan Limun. Kemudian pada pertengahan tahun 2015, proses pendampingan 
progran PHBM yang dilakukan oleh Walestra telah berhasil juga mendorong keluarnya 3 
                                                             
7Untuk lebih jelasnya dapat di akses melalui http://kabupaten-sarolangun.blogspot.com/2010/02/luas-
kawasan-hutan.html 

http://kabupaten-sarolangun.blogspot.com/2010/02/luas-kawasan-hutan.html
http://kabupaten-sarolangun.blogspot.com/2010/02/luas-kawasan-hutan.html


 

(tiga) lagi Surat Keputusan Bupati Sarolangun terkait pengakuan kawasan hutan adat yang 
berada di 3 (tiga) desa yaitu, Desa Raden Anom dan Desa Muaro Pemuat di Kecamatan 
Batang Asai, serta Desa Demang yang berada di Kecamatan Limun. Pasca keluarnya Surat 
Keputusan Bupati terkait pengakuan kawasn hutan adat tersebut, kawasan hutan adat yang 
telah memperoleh Surat Keputusan Bupati tersebut kemudian diperkuat dengan kegiatan 
penjagaan kawasan hutan dengan melakukan patroli rutin setiap bulan untuk meminimalisir 
gangguan ataupun ancaman yang akan terjadi pada kawasan hutan adat. Di pintu masuk 
lokasi kawasan hutan adat juga telah di pasang signboard dan juga telah di bangun pos 
penjagaan kawasan hutan adat. Sementara di beberapa lokasi dampingan Walestra lainnya 
masih dalam proses pendampingan hingga saat ini. Upaya pendampingan juga dilakukan 
dengan mengintervensi perbaikan tingkat perekonomian masyarakat melalui 
pengembangan kebun bibit desa dengan berbagai jenis tanaman kehutanan, seperti gaharu, 
kayu murau, rotan jernang, dan jenis tanaman hasil hutan bukan kayu yang lain, dimana 
sumber bibitnya diperoleh dari kawasan hutan di sekitar desa. Kemudian dalam rangka 
mendorong pemanfaatan lahan-lahan kebun masyarakat yang terlantar yang ada di dalam 
wilayah desa juga telah dikembangkan program pembibitan tanaman karet.  
 
Prakondisi dan Kondisi Pemungkin (enabling condition) yang masih diperlukan dalam 
upaya pengarusutamaan PHBM 
 
Berkaca dari pengalaman proses fasilitasi PHBM yang dilakukan oleh Walestra masih 
diperlukan prakondisi dan kondisi pemungkin agar PHBM dapat menjadi mainstream dalam 
mendorong keberlanjutan akses dan hak kelola, serta keberlanjutan sumberdaya hutan 
antara lain: 
- Permenhut No. 89/Menhut-II/2014 tentang hutan desa. Permenhut ini merupakan dasar 

hukum dalam upaya memperoleh pengelolaan kawasan hutan melalui skema hutan desa 
namun jika dicermati Permenhut masih terdapat banyak kelemahan di dalam proses 
pengajuan hak kelolanya, dimana masih panjangnya proses yang harus dilalui untuk 
memperoleh areal kerja dan hak kelola hutan desa, sehingga keinginan masyarakat untuk 
mengelola hutan kadang-kadang menjadi pupus di tengah jalan.    

- Di level kabupaten, masih diperlukan payung hukum dalam upaya mempercepat 
pengembangan PHBM di level kabupaten, karena dengan adanya panyung hukum 
tersebut maka akan memberi kepastian kepada masyarakat dalam menerapkan PHBM itu 
sendiri, selain itu akan membantu dalam upaya memproteksi terjadinya tumpang-tindih 
keluarnya izin-izin konsesi kawasan hutan yang akan dikeluarkan yang besar 
kemungkinan akan melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun 
sendiri terutama terkait dengan bidang kehutanan. 

- Di dalam Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Sarolangun di bidang 
kehutanan, di daerah huluan Sarolangun yaitu kecamatan Batang Asai dan Kecamatan 
Limun dialokasikan sebagai sebagai daerah serapan air dan perlindungan kawasan, 
karena selain terdapat kawasan Hutan Lindung seluas 54.285,20 Ha, juga secara 
fisiografis kawasan huluan Kabupaten Sarolangun memiliki kemiringan diatas 40% dan 
berada di kiri kanan aliran sungai. Akan tetapi pada saat sekarang ini daerah huluan 
kabupaten Sarolangun tersebut telah banyak diberikan izin-izin konsesi perkebunan 
kelapa sawit dan hutan tanaman industri 

- Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2013 tentang hutan adat, juga 
membuka lebar pintu PHBM melalui Skema Hutan Adat, karena putusan tersebut pada 



 

hakekatnya menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan Negara. Dengan demikian 
wilayah hutan adat dimanapun di seluruh Indonesia merupakan hak masyarakat adat 
yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta masyarakat adat berhak untuk 
mengambil hasil hutan dengan mengedepankan pengelolaan hutan yang lestari. Namun 
demikian, ditataran regulasi masih diperlukan aturan teknis ditingkat pelaksanaanya di 
level daerah. Penyusunan aturan tersebut tentu harus segera dilakukan agar Masyarakat 
Adat dari “ kaca mata hukum positif” bisa segera dan mudah untuk memperoleh hak 
tenurial mereka, serta perlu memperhatikan keragaman kondisi masyarakat adat di 
dalam proses penyusunan regulasi tehnisnya, karena kondisi masyarakat adat sangat 
beragam di setiap wilayah, begitu pula dengan dinamika perkembangannya. Untuk itu, 
sangat penting melibatkan masyarakat hukum adat dan juga masyarakat sipil dalam 
proses penyusunan produk hukum yang bersifat implementatif tersebut.           

- Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 
tentang Hutan Hak yang mengakui hutan adat sebagai hutan hak. Disatu sisi peraturan  
tersebut telah secara nyata mengakomodasi upaya pengakuan hak tenurial yang dimiliki 
oleh Masyarakat Adat, akan tetapi disisi lain, dengan masih berbelitnya proses birokrasi 
dimana di dalam mendorong proses pengakuan wilayah adat masih diperlukan Peraturan 
Daerah (Perda) yang mengakui masyarakat hukum adat, tentu hal ini sangat menyulitkan 
upaya masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan ruang atas wilayah adat mereka. 
Jikapun regulasi Perda didorong sudah pasti memerlukan waktu serta “niat politik 
populis” dari Pemerintah Daerah untuk segera mengeluarkan Perda tersebut. 
Pengalaman proses fasilitasi yang dilakukan oleh Walestra di beberapa lokasi kawasan 
hutan adat di Kabupaten Sarolangun, dimana saat ini telah berhasil memperoleh Surat 
Keputusan dari Bupati terkait pengakuan kawasan hutan adat,  tanpa adanya Perda yang 
mengakui Masyarakat Adat upaya untuk mendorong pengakuan kawasan hutan adat di 
wilayah masyarakat adat masih bisa dilakukan dengan cepat oleh Pemerintah Daerah 
tanpa menunggu dikeluarkannya Perda yang mengakui masyarakat hukum adat terlebih 
dahulu. Namun demikian akan lebih baik jika Perda yang menyatakan pengakuan 
masyarakat hukum adat yang bersifat penetapan sudah dikeluarkan oleh Pemerintah.  

- Masih diperlukan penguatan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi 
masyarakat dalam memperoleh manfaat pengelolaan PHBM secara jangka panjang agar 
dapat mendukung kesukseskan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, baik 
secara sosial, ekonomi, serta mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.  

- Masih diperlukan upaya untuk menumbuhkan pemahaman di tingkat para pihak 
mengenai arti pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan, baik di lihat dari manfaat 
yang di peroleh secara langsung maupun tidak langsung, seperti menjaga kestabilan debit 
air sungai, menghindari bencana longsor hingga peran hutan dalam menjaga kestabilan 
iklim global. 

 
 
Penutup 
Masyarakat desa yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan merupakan element terpenting 
dalam menjaga keberlanjutan fungsi kawasan hutan, oleh karena itu melibatkan masyarakat 
di sekitar hutan secara langsung dalam program-program kehutanan merupakan salah satu 
pilar penting yang wajib dilakukan. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melakukan 
pemberdayaan masyarakat, serta melibatkan peran serta aktif masyarakat desa yang tinggal 
di sekitar hutan melalui inisasi program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). 



 

PHBM akan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kesepahaman dan cara pandang yang 
sama di antara para pihak, baik itu dari sudut pandanga masyarakat, pemerintah desa, 
pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah 
pusat, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Saat ini pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat (PHBM) dengan berbagai skema telah mendapat ruang yang lebih luas melalui 
dengan telah dikelurkannya beberapa regulasi dari pemerintah yang berkaitan dengan 
PHBM. Melalui regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut, 
diharapkan upaya masyarakat untuk mendapatkan hak kelola kawasan hutan akan semakin 
cepat dan mudah. Dengan adanya hak yang sah bagi masyarakat dalam mengelola kawasan 
hutan, dibarengi dengan semakin memadainya pengetahuan yang dimiliki dalam mengelola 
kawasan hutan, maka tentu hal ini akan memberikan dampak yang positif dalam 
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, hingga pada akhirnya 
akan dapat memberikan jaminan dalam upaya mendukung terjaganya kelestarian                
kawasan hutan. 
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