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Pesan utama
•• Kepastian tenurial bagi masyarakat sekitar hutan di Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan program
Perhutanan Sosial (PS). Program ini memberikan hak pengelolaan hutan, terutama di kawasan hutan negara, kepada masyarakat
sekitar yang hidupnya sangat tergantung pada sumberdaya hutan. Jika skema PS diimplementasikan secara efektif, maka akan
menjamin kepastian dan keamanan hak tenurial masyarakat.
•• Lokakarya Participatory Prospective Analysis (PPA) telah dilaksanakan di Provinsi Lampung untuk membangun skenario masa
depan Perhutanan Sosial dalam 10 tahun ke depan. Lokakarya dilakukan oleh tim pakar yang terdiri dari perwakilan lembaga
pemerintah dan non pemerintah. Tim telah berhasil mengidentifikasi 6 faktor pendorong utama terhadap implementasi
perhutanan sosial di Lampung, yaitu; 1) dinamika peraturan dan kebijakan PS termasuk di dalamnya kebijakan terkait usaha
hasil hutan, 2) pilihan usaha ekonomi untuk sumber penghidupan masyarakat, 3) hak tenurial masyarakat atas sumber daya
hutan, 4) dukungan anggaran dari pemerintah daerah, 5) kapasitas sumber daya manusia pelaksana program PS, dan 6)
kejelasan peran dan tanggung jawab dari seluruh pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat.
•• Lokakarya PPA telah menghasilkan beberapa skenario pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung.
Skenario tersebut terdiri dari: kondisi status quo yaitu pemberian hak kelola bagi masyarakat sebagaimana yang saat ini
telah diimplementasikan, kondisi ideal yang paling diharapkan hingga kondisi terburuk yang paling tidak diharapkan.
•• Skenario yang paling diinginkan adalah pemberian hak kelola yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat dengan
terwujudnya kelestarian sumberdaya hutan. Skenario ini ditandai dengan pendelegasian pelaksanaan skema PS ke tingkat
tapak, yaitu di KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), dengan dukungan anggaran yang memadai dan koordinasi yang baik
diantara para pihak terkait. Skenario yang tidak diinginkan dicirikan dengan kurangnya kapasitas para pelaksana serta
kurangnya alokasi anggaran pemerintah.
•• Berdasarkan skenario yang diharapkan, tim pakar menyusun rencana aksi untuk pelaksanaan program PS di Provinsi
Lampung 10 tahun ke depan. Strategi yang ditetapkan meliputi peningkatan dukungan anggaran pemerintah daerah,
memperkuat peran KPH, memperluas hak tenurial masyarakat dan meningkatkan usaha masyarakat peserta program PS.
Aksi utama yang diusulkan meliputi peningkatan koordinasi antar sektor di tingkat pemerintah provinsi maupun dengan
pemerintah pusat, pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah,
meningkatkan pemahaman atau literasi hukum terkait hutan dan tenurial baik di tingkat pemerintah daerah maupun
masyarakat.
•• Rencana aksi akan diintegrasikan ke dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Provinsi Lampung dan akan
menjadi panduan bagi Pokja (Kelompok Kerja) Perhutanan Sosial Lampung.
•• Metode PPA dirasakan oleh tim pakar sangat berguna untuk meningkatkan kapasitas mereka, karena dapat secara bersamasama melakukan analisa masalah dengan memadukan berbagai sudut pandang, pertimbangan, serta peran dan kepentingan
berbagai pihak. Metode ini dapat mengantisipasi kondisi yang akan terjadi di masa depan sehingga mereka dapat merancang
aksi mitigasi atau menyempurnakan strategi untuk mencapai tujuan.
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Pendahuluan
Bagaimana masa depan perhutanan sosial1 (PS) di Provinsi Lampung
dalam 10 tahun ke depan? Apa faktor utama yang mendorong atau
menghambat implementasi program PS? Bagaimana hambatanhambatan tersebut dapat diatasi?
Infobrief ini menyajikan hasil lokakarya para pemangku
kepentingan di Provinsi Lampung dengan menggunakan metode
PPA (Participative Prospective Analysis) dalam rangka menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut. Penggunaan metode PPA
memungkinkan penyelesaian masalah bersama di antara para
pemangku kepentingan yang memiliki beragam kepentingan dan
prioritas. Teknik PPA sangat relevan dalam memperkuat tata kelola
kolaboratif guna mencapai rasa kebersamaan, rasa memiliki dan
keterlibatan terhadap sebuah inisiatif kebijakan.
Pada dasarnya pertanyaan di atas terkait dengan bagaimana masa
depan PS dan lebih fokus pada kepastian hak tenurial masyarakat.
Hak akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan di Lampung
ditempatkan dalam skema PS sebagaimana diamanatkan dalam
Undang Undang Kehutanan tahun 1999. Skema PS ini ini juga
penting dipertimbangkan dalam kaitannya dengan Keputusan
Mahkamah Konstitusi No.35/2012, yang menetapkan masyarakat
adat dapat diberikan pengakuan atas hutan adat, serta inisiatif
presiden untuk mengalokasikan 12,7 juta ha lahan hutan bagi
masyarakat sekitar kawasan.
Program PS diimplementasikan secara nasional di Indonesia,
dengan tujuan untuk mengurangi konflik di kawasan hutan
negara (Siscawati et al. In press). Program ini dimaksudkan
untuk memberikan hak pengelolaan bagi masyarakat sekitar
hutan dalam rangka membuka peluang penghidupan namun
dengan tetap memperhatikan tata kelola hutan berkelanjutan.

Perhutanan sosial di Lampung
Provinsi Lampung merupakan pionir dalam implementasi skema
PS. Sumberdaya hutan di Provinsi Lampung pada tahun 1989
meliputi sekitar 37,48% dari luas provinsi (Walhi Lampung, 2014)
dan pada tahun 2000, luas kawasan hutan mengalami penurunan
menjadi 1.004,735 ha atau 30,43% (Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung 2014; Sanudin et. al 2016) (Gambar 1). Penurunan luas
kawasan hutan terutama diakibatkan oleh tekanan populasi yang
meningkat secara pesat, Data BPS menunjukkan peningkatan
populasi sekitar 6.3% antara 2010 dan 2015 (BPS Lampung, 2016).
Skema PS mulai dilaksanakan di Lampung pada tahun 2000, dalam
rangka membuka hak akses yang lebih luas kepada masyarakat
sekitar hutan (Siscawati et al. In press). Skema ini memberikan hak
akses pada berbagai kategori hutan negara terutama pada hutan
lindung dan hutan produksi. Peraturan terbaru membuka juga hak
akses masyarakat pada kawasan konservasi.

1 Program perhutanan sosial merupakan bentuk reformasi tenurial
kehutanan, yang diterapkan melalui berbagai skema berbeda, antara lain
HKM (hutan kemasyarakatan), HTR (hutan Tanaman Rakyat), Hd (hutan desa),
Kemitraan, dan hutan adat.

Mengacu pada peraturan KDTI (Kawasan dengan Tujuan Istimewa)
yang dikeluarkan pada 1998, Lampung menjadi provinsi yang pertama
di Indonesia, dimana kawasan hutan negara dapat dialokasikan
untuk pengakuan hak masyarakat sekitar (Fay dan de Forestas 2001;
Herawati et al. 2017). Pengalaman panjang implementasi program PS
di Lampung menunjukkan banyaknya permasalahan dan tantangan
dalam implementasi program reformasi tenurial hutan. Data
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2014) menunjukkan adanya
permasalahan pelik yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya
hutan di Lampung, yaitu keberadaan 380 desa definitive di dalam
kawasan hutan negara. Permasalahan ini membutuhkan pemikiran
yang komprehensif agar mencapai resolusi yang memuaskan bagi
semua pihak. Sekalipun program PS telah menjadi strategi resolusi
konflik yang telah diterapkan di berbagai tempat, namun tantangan
lebih jauh lagi, adalah bagaimana agar program ini dapat menjamin
peningkatan taraf hidup masyarakat dengan tetap memperhatikan
pengelolaan hutan secara lestari.

PPA: Alat membangun skenario masa
depan
PPA adalah pendekatan berbasis skenario (Bourgeois dan Jesus
2004) yang digunakan untuk memfasilitasi pelibatan para pemangku
kepentingan. PPA memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi
kekuatan pendorong yang mempengaruhi kepastian tenurial hutan
dan mengembangkan skenario kepastian tenurial masa depan. Di
samping itu, PPA juga memfasilitasi penyusunan rencana aksi yang
dapat mengoptimalkan pendekatan untuk mencapai skenario yang
diinginkan, sambil meminimalkan kondisi yang bisa menuju pada
skenario yang tidak diharapkan. PPA juga merupakan alat yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
dalam membangun pemahaman bersama mengenai masalah-masalah
mendasar dengan berbagai perkembangannya. Stakeholder juga dapat
berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan merancang
kesepakatan kolektif untuk perbaikan tata kelola dan perencanaan
sumber daya (Bourgeois dan Jésus 2004; Laumonier et al. 2008).
Dalam konteks proyek Global Comparative Study on Tenure/GCS2,
pendekatan ini digunakan sebagai langkah pelibatan pemangku
kepentingan utama, yaitu perwakilan pemerintah, LSM, praktisi,
akademisi dan masyarakat lokal untuk mendorong mereka
berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan proyek (Bourgeois dan Jésus
2004; Shantiko 2012; Burgeouis et al. In press).
Sebanyak 16–20 ahli dari tingkat provinsi dan kabupaten terlibat
dalam rangkaian tiga kali lokakarya PPA pada tahun 2015 (Februari)
dan 2016 (Februari dan Agustus). Tim terdiri dari 75% pemerintah,
10% LSM, 5% masing-masing dari perwakilan masyarakat, akademisi
(Universitas Lampung) dan perusahaan BUMN Kehutanan-PT
Inhutani V. Perwakilan pemerintah berasal dari berbagai lembaga,
yaitu Dinas Kehutanan Provinsi, Kesatuan Pemangkuan Hutan

2 Proyek GCS-Tenure merupakan penelitian yang dilakukan di Indonesia,Peru,
Uganda, Nepal, DRC, Kenya, dan Columbia, dalam rangka memahami
bagaimana reformasi tenurial hutan muncul; bagaimana implementasinya; dan
apa hasilnya. Penelitian yang disajikan dalam infobrief ini merupakan bagian
dari proyek GCS-Tenurial. Informasi lebih detail mengenai project dapat dilihat
di: www.cifor.org/gcstenure.
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WILAYAH HUTAN NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG
Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No.256/Kpts-II/2000.
Total Wilayah : 1.004.735 ha

Hutan Konservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi

Gambar 1. Wilayah hutan di Provinsi Lampung.
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2014)

(KPH), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ((BPDAS), serta
lembaga-lembaga lain yang terkait meskipun secara tidak langsung
sebagai pelaksana program PS, diantaranya Bappeda (Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah) dan BPN (Badan Pertanahan
Nasional). Keberagaman tim ahli menjamin terakomodasinya
berbagai kepentingan dan perspektif, meskipun harus melalui
diskusi yang sangat panjang, intensif, dan tidak jarang harus melalui
perdebatan sengit dan memakan waktu yang cukup lama untuk
mencapai konsensus. Proses PPA menjaga agar tidak terjadi dominasi
salah satu kepentingan dalam pencapaian konsensus. Dalam hal
proporsi gender, tim ahli didominasi laki-laki, dengan prosentase 80%.
Proses diskusi pada ketiga lokakarya tersebut, mengikuti tahapantahapan PPA sebagaimana diuraikan secara detail dalam Burgeouis
et al., 2014 :
•• Langkah pertama adalah mendefinisikan batasan sistem PS di
Provinsi Lampung. Terdapat empat dimensi pertanyaan sebagai
dasar dalam menyusun batasan sistem, yaitu : apa, dimana, berapa
lama dan siapa? Berdasarkan hasil diskusi, maka pertanyaan
yang menjadi batasan sistem adalah “Bagaimana masa depan
pelaksanaan reformasi tenurial hutan di Lampung hingga
tahun 2025?”
•• Langkah kedua adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel
peubah. Variabel peubah adalah faktor yang memiliki kapasitas
merubah keadaan sistem di masa depan, baik menuju perubahan
positif maupun negatif.

••

••
••

Langkah ketiga adalah memilih variabel peubah utama dari
sekumpulan faktor yang teridentifikasi pada tahap kedua.
Variable mana yang paling kuat dan paling berpengaruh
dalam sistem.
Langkah keempat adalah mengembangkan skenario program
PS 10 tahun ke depan.
Langkah terakhir adalah menterjemahkan skenario menjadi
rangkaian rencana aksi.

Jangka waktu 10 tahun dipilih oleh tim lokakarya sebagai waktu
yang ideal untuk membangun skenario masa depan. Dengan
keahlian dan pengetahuan yang dikuasai, pada periode tersebut
mereka mampu memprediksi dan mengontrol faktor-faktor
yang mempengaruhi implementasi program PS. Disamping itu
tim berpendapat bahwa waktu 10 tahun cukup memadai untuk
mencapai target yang disusun dalam rencana aksi.

Kekuatan pendorong
Para pemangku kepentingan yang diwakili oleh tim,
mengidentifikasi adanya 49 variabel internal3 dan 6 variabel

3 Variabel internal adalah peubah yang dapat dikontrol atau dikendalikan
oleh aktor di lingkup Provinsi Lampung.
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Gambar 2. Matriks Ketergantungan dan Pengaruh.
Sumber: Hasil analisa tim PPA Lampung

eksternal4 yang secara potensial dapat mempengaruhi masa depan
program PS di Provinsi Lampung. Mereka kemudian mengidentifikasi
relasi dan interaksi antar variabel untuk menentukan tingkat
ketergantungan dan pengaruh. Tim menganalisis secara detail variabel
mana yang mempengaruhi dan mana yang tergantung kepada
variabel lain.
Tim PPA menentukan enam kekuatan pendorong, yang memiliki tingkat
ketergantungan rendah terhadap faktor lain, namun memiliki pengaruh
yang tinggi terhadap variable lain. Kekuatan pendorong utama
terhadap implementasi program PS, yaitu :
1. Dinamika peraturan dan kebijakan Perhutanan Sosial termasuk
aturan terkait dengan bisnis hasil hutan di Provinsi Lampung
2. Hak tenurial masyarakat atas sumber daya hutan
3. Dukungan anggaran daerah
4. Kapasitas sumberdaya manusia
5. Kejelasan peran pemangku kepentingan
6. Kesadaran masyarakat.

Lima skenario
Kombinasi enam variabel menghasilkan lima skenario berbeda untuk
masa depan program Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung. Skenario
dari berbagai kombinasi variabel dipaparkan dalam Tabel 1.
4 Variabel eksternal tidak dapat dikontrol oleh stakeholder Provinsi Lampung.

Skenario pertama merupakan kondisi status quo, yaitu
masyarakat tetap mendapat hak akses, pemanfaatan dan
pengelolaan pada kawasan hutan negara sesuai dengan
kebijakan yang berlaku saat ini. Skenario kedua dan keempat
menekankan adanya peran KPH dalam implementasi program
PS, namun dengan kombinasi peran yang berbeda signifikan.
Skenario kedua menempatkan KPH dengan kecukupan
anggaran, berfokus untuk memberdayakan dan mendukung
masyarakat. Sementara, skenario keempat menggambarkan
kondisi KPH yang kurang kolaboratif, menggunakan
pendekatan otoriter dan memberikan sanksi kepada
masyarakat yang dinilai tidak berhasil dalam menjalankan
program PS sehingga mencabut kembali hak kelola
masyarakat. Skenario ketiga mengilustrasikan kondisi yang
mungkin terjadi berupa peniadaan hak akses masyarakat atas
sumberdaya hutan, mengutamakan kepentingan ekonomi di
atas kelestarian lingkungan, dengan adanya eskalasi konflik
antara lembaga kehutanan dengan masyarakat lokal. Skenario
kelima menggambarkan situasi dimana masyarakat memiliki
hak dan otoritas penuh dalam mengelola sumberdaya hutan,
disebabkan oleh tekanan yang semakin tinggi terhadap
sumberdaya hutan, sifat eksploitatif dan pengutamaan aspek
ekonomis jangka pendek, didukung dengan kondisi kapasitas
pemerintah dalam hal alokasi anggaran kegiatan, pembinaan,
dan implementasi program PS yang memperhatikan aspekaspek kelestarian lingkungan.
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Tabel 1. Lima skenario Perhutanan Sosial di Lampung
Skenario 1: “Meniti Tapak Menuju Berlian”
Skenario ini menekankan pada implementasi program PS yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan Dinas Kehutanan Provinsi
berperan sebagai penggerak utama. Tema utama dari skenario pertama adalah kebijakan perhutanan sosial yang konsisten dalam memberikan
hak kelola masyarakat dengan dukungan anggaran yang memadai untuk peningkatan kapasitas para pelaksana dan pengembangan ekonomi
masyarakat peserta program PS. Karakteristik utama skenario ini adalah:
• Kebijakan pemerintah pusat mendorong diterapkannya program PS dengan terus memberi ruang akses bagi masyarakat sekitar hutan
• Dinas Kehutanan Provinsi Lampung terus melanjutkan implementasi program PS dengan menuntaskan penerbitan ijin yang sebelumnya
telah diproses, sambil terus meningkatkan capaian target dengan mengacu pada arahan peta indikatif PS.
• Meningkatkan kegiatan bina usaha untuk masyarakat peserta program PS
• Adanya upaya yang konsisten dalam rangka peningkatan kapasitas aktor pemerintah sebagai pelaksana program PS
• Adanya pemahaman bersama, kesamaan visi dan misi untuk mendukung pembangunan masyarakat sekitar hutan sehingga terwujud
koordinasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan
• Adanya dukungan lembaga non-pemerintah baik LSM, universitas, badan penelitian nasional maupun internasional terhadap implementasi
program PS.
Skenario 2: KPH menyongsong globalisasi
Skenario ini berfokus pada KPH sebagai penggerak utama pelaksana program PS. Tema utama skenario kedua adalah KPH yang tangguh dengan
dukungan anggaran memadai untuk menyelenggarakan program Perhutanan Sosial. Kesatuan Pemangkuan Hutan sebagai organisasi di tingkat
tapak, memiliki kesempatan lebih besar menangani permasalahan di lapangan. Konflik terkait pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat
sekitar dengan aktor-aktor lainnya dapat segera diketahui oleh staf KPH. Oleh karenanya KPH dapat menjadi aktor terdepan dalam pelaksanaan
program PS. Karakteristik utama skenario ini antara lain:
• KPH memegang kewenangan pemberian ijin PS.
• KPH mendapat dukungan anggaran penuh dari Pemda, karena didukung dengan kebijakan yang menempatkan sektor pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan sebagai prioritas.
• KPH diarahkan semaksimal mungkin untuk menjadi BLU (Badan Layanan Usaha Daerah), serta memiliki fleksibilitas melakukan kemitraan
bisnis dengan masyarakat dan sektor bisnis lainnya.
• Staf KPH memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan asistensi implementasi program PS
• Seluruh pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen tinggi dan mendukung pengembangan PS.
Skenario 3: Tak ada akses untuk masyarakat
Skenario ini menggambarkan kondisi masa depan dimana hak akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dibatasi. Hal ini terjadi karena
motivasi ekonomi yang sangat kuat untuk mengeksploitasi hutan untuk kepentingan produksi tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
Karakteristik utama skenario ini:
• Eskalasi konflik lahan hutan, dengan adanya 380 desa di dalam wilayah hutan negara dan tekanan dari sekitar 1,33 juta orang yang tinggal di
dalam atau di sekitar hutan
• Terjadi konversi lahan hutan menjadi areal pemukiman, pertanian dan sarana prasarana umum. Akibat banyaknya tuntutan aktor pemangku
kepentingan yang menghendaki perubahan status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain.
• Rendahnya kapasitas pemerintah dalam menangani konflik lahan.
• Skema PS tidak lagi dapat diterapkan akibat tidak ada alokasi anggaran pengembangan kehutanan; kapasitas sumber daya manusia di
pemerintahan.
• Deforestasi hutan terjadi dengan sangat cepat, sehingga hanya menyisakan hutan berstatus kawasan konservasi dibawah kontrol penuh
lembaga negara/pemerintah.
Skenario 4: KPH mengambil alih hak masyarakat
Skenario ini menggambarkan kondisi ketika KPH memiliki kewenangan kuat untuk implementasi program PS di tingkat lapangan, akan tetapi
karena kondisi masyarakat yang kurang dapat ditertibkan, maka berujung pada dicabutnya kembali hak akses masyarakat atas sumberdaya
hutan. Tema utamanya adalah penghentian hak masyarakat.
Karakteristik utamanya:
• KPH menerapkan monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja masyarakat pemegang ijin. Sementara pihak pemegang ijin tidak
mampu mengelola kawasan hutan secara lestari.
• Ketika penilaian yang menunjukkan hasil program PS tidak sesuai harapan, KPH yang memegang mandat penuh dari pemerintah pusat,
menghentikan atau mencabut kembali ijin PS dari masyarakat
• Kondisi ini memicu kembali konflik antara KPH Dinas Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dan masyarakat
sekitar hutan.
Skenario 5: Reformasi tenurial hutan yang tidak terkendali
Tema utama skenario ini, yaitu kontrol penuh masyarakat atas sumber daya hutan. Karakteristik utamanya meliputi:
• Makin tingginya tekanan pemangku kepentingan untuk implementasi reformasi tenurial hutan pada seluruh wilayah hutan, termasuk
zona inti hutan konservasi. Tekanan ini didorong oleh cepatnya pertumbuhan penduduk dan tingginya ketergantungan pada lahan untuk
penghidupan
• Berbagai program seperti HKM, HTR, hutan desa dan kemitraan diterapkan di seluruh wilayah hutan, tanpa terkecuali
• Anggaran tidak memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk implementasi program reformasi tenurial rendah
• Pemikiran sektoral masih dominan, tidak cukup koordinasi dalam memperbaiki situasi ekonomi masyarakat
• Hak akses publik pada sumber daya hutan meningkat, sementara ekonomi lokal tidak meningkat karena kurangnya dukungan pemangku
kepentingan dalam mengembangkan ekonomi kreatif.
• Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai terkait dengan pentingnya konservasi hutan konservasi hutan, menyebabkan eksploitasi
untuk keuntungan jangka pendek.
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pemegang mandat pengelolaan hutan di pihak pemerintah.
Di sisi lain, karakteristik unik dari skenario yang tidak diinginkan
adalah adanya eskalasi konflik.

Skenario kedua yang dinamai KPH menghadapi globalisasi,
dipilih sebagai skenario ideal yang diharapkan dan menjadi
landasan penyusunan rencana aksi. Para pemangku kepentingan
berpendapat bahwa KPH sebagai unit organisasi di tingkat tapak
merupakan organisasi yang tepat untuk mengimplementasikan
program PS. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 23/2013,
maka KPH merupakan organisasi kepanjangan tangan Dinas
Kehutanan Provinsi di tingkat lapangan, sehingga lebih dekat
dengan masyarakat. Posisi ini membuka peluang yang lebih luas
untuk koordinasi yang lebih erat antara KPH dengan masyarakat
maupun KPH dengan Dinas di level provinsi. Berdasarkan skenario
ini rencana aksi dibagi ke dalam dua tahapan utama, yaitu 3 tahun
pertama untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga
KPH; mengintegrasikan dukungan para pemangku kepentingan;
serta mengarahkan alokasi anggaran pemda untuk program
implementasi PS. Setelah 3 tahun masa persiapan, diharapkan
KPH-KPH yang telah mandiri dapat melakukan implementasi
program PS dan melakukan percepatan capaian hingga tahun
2025. KPH dapat melakukan kolaborasi yang terus menerus
dengan aktor pemerintah pusat dan daerah, serta LSM.

Rencana aksi
Setelah lokakarya penyusunan skenario, maka dilakukan
konsultasi publik kepada stakeholder yang lebih luas di tingkat
Provinsi Lampung. Hasil dari konsultasi publik tersebut adalah
sebuah rencana aksi (Tabel 2) yang akan menjadi panduan
dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial selama 10
tahun ke depan. Dalam mengidentifikasi aksi yang diperlukan,
peserta kembali mereview proses lokakarya PPA mulai dari
tahapan awal berupa pendefinisian ruang lingkup atau sistem,
menentukan variabel penting dalam rangka mewujudkan
kondisi masa depan yang diinginkan serta mengaitkannya
dengan kondisi saat ini.
Rencana aksi mengidentifikasi lima strategi dan aksi dalam
membenahi implementasi skema PS , yang meliputi:
aspek kebijakan dan regulasi, dukungan anggaran dari
pemerintah daerah, memperkuat peran KPH, memperkuat
hak tenurial masyarakat dan meningkatkan aspek ekonomi
lokal masyarakat sekitar hutan. Aksi utama yang akan
dijalankan antara lain mendorong koordinasi lintas sektor,
mengembangkan sistem imbal jasa lingkungan sebagai
alternatif sumber pendapatan daerah, meningkatkan
pemahaman aparat dan masyarakat terkait dengan kebijakan
dan regulasi perhutanan sosial.

Dari kelima skenario tersebut, dapat dilihat bahwa anggaran
menjadi salah satu faktor krusial. Hal ini diuraikan pada skenario
yang diinginkan yaitu skenario 1 dan 2. Pada semua skenario,
dukungan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi penting,
disamping itu koordinasi antar aktor pemerintah, kapasitas para
staf pelaksana program, khususnya kemampuan untuk bekerja
sama dengan masyarakat.
Skenario yang diharapkan menunjukkan beberapa karakteristik
unik, misalnya, berfungsinya usaha berbasis hutan dalam
mendukung penghidupan masyarakat (yang pada gilirannya
memberi insentif bagi pengelolaan hutan lestari) atau
pendelegasian kewenangan pada otoritas lokal seperti KPH agar
memperpendek jarak antara masyarakat sekitar hutan dengan

Tanggung jawab aksi disebar diantara para pemangku
kepentingan, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, Kantor
Dinas terkait lain di tingkat Provinsi dan Kabupaten , LSM, serta
Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial.

1.

Dukungan Kebijakan dan Regulasi
terkait PS

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

No Program

2016

Tabel 2. Rencana aksi
Organisasi penanggung
jawab
Dishut, Pokja, KLHK

• Pertemuan koordinasi untuk
mendapat masukan antar pemangku
kepentingan di Lampung (6 bulan)

v

Dishut, Pokja

• Audiensi dan komunikasi dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

v

Dishut, Pokja, KLHK

• Integrasi sektor pertanian,
peternakan perikanan perkebunan,
pariwisata dan energi terbarukan.
dalam program PS di Lampung

v

v

v

Dishut KLHK, Pokja, Pemprov,
KWK

berlanjut ke halaman berikutnya
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2.

3.

4.

5.

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

No Program

2016

Tabel 2. Lanjutan

Meningkatkan dukungan anggaran
daerah

Organisasi penanggung
jawab
Pemprov, PemKab, DPRD

• Mendorong keluarnya Peraturan
Gubernur terkait skema Imbal
jasa lingkungan yang mendukung
konservasi.

v

v

v

• Rapat dengan DPRD untuk
memastikan alokasi APBD untuk
program perhutanan social alokasi
anggaran

v

v

v

Pemprov, PemKab, Pokja

v

v

Pokja, Dishut, Pemprov, Pemkab,
DPRD

Meningkatkan peran KPH

KPH, Dishut, KLHK

• Penguatan KPH menuju BLUD

v

v

v

• Peningkatan kapasitas pegawai KPH

v

v

v

Dishut, KPH, KLHK
v

v

Dishut, KPH, Pokja, Pemprov,
KLHK

Menguatkan hak tenurial masyarakat
atas lahan hutan

KPH, Dishut, Pokja, PemProv,
PemKab, KLHK

• Diseminasi peraturan dan kebijakan
terbaru di tingkat pemda dan
masyarakat

v

v

KPH, Dishut, Pokja, PemProv,
PemKab, KLHK

• Mencetak SDM pendamping/
penyuluh di tingkat desa

v

v

v

KPH, Dishut, Pokja, PemProv,
PemKab, KLHK

• Pendampingan teknis penyiapan
dokumen rencana kerja kelompok PS

v

v

v

KPH, Dishut, Pokja, PemProv,
PemKab, KLHK

Mengembangkan usaha ekonomi
masyarakat anggota PS

KPH, Dishut, Pokja, PemProv,
PemKab, KLHK

• Sinergitas aktivitas pemberdayaan
masyarakat antar instansi

v

v

v

• Menyusun aturan internal kelompok

v

v

v

v

v

• Memberi bantuan teknis untuk
kelompok tani dalam hal
kelembagaan dan usaha

v

v

v

v

v

v

KPH, Dishut, Pokja, PemProv,
PemKab, KLHK
KPH, Dishut, Pokja, PemProv,
PemKab, KLHK

v

v

v

v

v

v

KPH, Dishut, Pokja, PemProv,
PemKab, KLHK

Catatan: KLHK = Kementerian LIngkungan Hidup dan Kehutanan; Dishut = Dinas Kehutanan Provinsi Lampung; Pokja= Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Lampung); Pemkab=Pemerintah Daerah Kabupaten; PemProv = Pemerintah Daerah di tingkat Povinsi Lampung.

Kesimpulan
Lokakarya PPA di Provinsi Lampung menghasilkan lima skenario
dan rencana aksi untuk pelaksanaan program Perhutanan Sosial
untuk 10 tahun ke depan yang ditujukan untuk memberikan
jaminan kepastian hak akses dan kelola masyarakat atas
sumber daya hutan. Berdasarkan pengalaman lokakarya PPA
tim ahli memandang bahwa implementasi program PS bersifat
multidimensi. Berbagai variabel harus dipertimbangkan dalam
pelaksanaan program ini, namun demikian teridentifikasi 6
variabel kunci dari implementasi program, yaitu stabilitas
regulasi dan kebijakan, kapasitas sumber daya manusia baik

aparat pemerintah maupun masyarakat, dukungan anggaran serta
dukungan untuk pengembangan usaha masyarakat berbasis hutan
dan hasil hutan.
Para ahli PPA menyusun strategi untuk mencapai kondisi kepastian
hak atau terjaminnya hak tenurial masyarakat. Langkah yang dapat
direkomendasikan adalah peningkatan koordinasi antar pemangku
kepentingan, peningkatan kapasitas, alokasi anggaran dan
perencanaan yang terintegrasi. Dalam menindaklanjuti rencana
aksi, peserta sepakat mengintegrasikannya program perhutanan
sosial dalam RPJM Provinsi Lampung.
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Hasil PPA ini akan menjadi panduan bagi Kelompok Kerja
(Pokja) Perutanan Sosial Lampung. Dimana Pokja merupakan
kelompok lintas-sektor, multi-organisasi yang mewakili seluruh
pemangku kepentingan dalam program PS di Provinsi Lampung.
Para pemangku kepentingan ini akan menjamin, aksi tersebut
diimplementasikan, meskipun masih diperlukan negosiasi lebih
jauh dengan pemerintah pusat, legislatif dan partai politik di tingkat
provinsi. Peserta PPA juga menekankan pentingnya memastikan
pejabat daerah agar memiliki kemampuan dan pemahaman yang
memadai atas program PS sehingga reformasi tenurial kehutanan
di Provinsi Lampung ini dapat secara konsisten diupayakan.

Ucapan terima kasih
Ucapan terima kasih kami sampaikan terutama kepada tim PPA
Lampung yang merupakan tim pakar perwakilan dari berbagai
institusi di Provinsi Lampung. Kami juga mengucapkan terima kasih
kepada lembaga donor yang telah memberikan support pendanaan
untuk pelaksanaan proyek ini, yaitu the European Commission,
the Global Environment Facility, International Fund for Agricultural
Development dan UN Food and Agriculture. Terima kasih juga
disampaikan kepada Steve Lawry dan Safia Aggarwal atas input dan
komentarnya. Penelitian ini didukung oleh CGIAR Fund Donors.
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