
No.8, 2022 

 
 
 

 
 

 

POLICY BRIEF 
 

 

 

Perhutanan Sosial untuk Mendukung Perjanjian Mengakhiri Deforestasi 
Hutan pada 2030 
 
Raisa Rifat 
Anggota Komisi Lingkungan Hidup PPI Dunia 2021-2022 
Russian State Agrarian University, Rusia 
 

Laetania Belai Djandam 

Anggota Komisi Lingkungan Hidup PPI Dunia 2021-2022 
University of Sheffield, Inggris 
 

Surya Bagus Mahardika 
Wakil Ketua Komisi Lingkungan Hidup PPI Dunia 2021-2022 
Northeast Forestry University, Tiongkok 
 

Fefi Eka Wardiani 
Ketua Komisi Lingkungan Hidup PPI Dunia 2021-2022 
Chung Yuan Christian University, Taiwan 

 Ringkasan
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PENDAHULUAN 
 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goal) No. 15 tentang kehidupan di daratan 
menargetkan pengereman deforestasi dan merestorasi 
hutan yang terdegradasi dalam sub tujuan 15.21. Salah 
satu usaha internasional berbentuk perjanjian yang 
menyasar masalah ini adalah perjanjian menuju nol 
deforestasi pada 2030 di Conference of the Parties (COP) 
Perubahan Iklim ke-26 yang berlangsung di Glasgow, 
Skotlandia pada akhir 2021 lalu2. Tercatat pada 2020, 
Indonesia memiliki 95 juta hektar hutan, yang mencakup 
kawasan hutan dan areal penggunaan lain (bukan 
kawasan hutan)3. Ini setara dengan 49,1% dari wilayah 
Indonesia, yang juga menunjukkan menurunnya tutupan 
hutan Indonesia dari tahun ke tahun4. 
 
Dalam konteks perubahan iklim, hutan memegang peran 
penting baik dalam mitigasi dan adaptasi. Sebagai 
mitigasi, hutan memainkan peran sebagai carbon sink 
yang menyerap emisi karbon. Sementara pada sisi 
adaptasi, hutan memberikan jasa lingkungan yang amat 
relevan dalam realita perubahan iklim; ia menjaga 
keseimbangan siklus air, melindungi tanah dari 
degradasi, dan menjadi tameng terhadap angin kencang 
serta memperbaiki iklim mikro untuk menanggulangi 
bencana hidrometeorologis. 
 
Selain itu, hutan juga menjadi sumber kehidupan bagi 
manusia yang tinggal di kawasannya, khususnya 
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal. Secara 
global, tercatat sekitar 1,6 milyar jiwa yang bergantung 

 

Konservasi hutan adalah salah satu usaha 
pelestarian lingkungan global yang tercermin di 
berbagai komitmen internasional pada akhir 
tahun lalu. Terdapat sekian pendekatan 
kebijakan yang dapat dipakai Indonesia untuk 
melindungi hutan, salah satu di antaranya 
adalah Perhutanan Sosial, yang mengimpikan 
pemberdayaan masyarakat bersamaan dengan 
konservasi hutan. Policy brief ini menganalisis 
keadaan Perhutanan Sosial saat ini dari sudut 
pandang kemampuannya untuk menjadi 
instrumen dalam usaha menuju nol deforestasi. 
Dalam memenuhi tugas ini, Perhutanan Sosial 
saat ini menghadapi berbagai tantangan dari sisi 
institusional dan kebijakan, sosial dan teknis, 
serta ekonomi. Untuk menghadapi tantangan-
tantangan tersebut, secara garis besar, 
dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas 
masyarakat pengelola hutan, peningkatan 
inklusivitas dan partisipasi terbuka, serta 
implementasi dan konkretisasi tujuan penge-
reman tingkat deforestasi. Strategi yang 
dijabarkan dalam policy brief ini mencakup 
strategi pengembangan baik dari segi 
institusional, kebijakan, sosial, teknis maupun 
ekonomi. 

Silakan kutip karya ini sebagai: 
Rifat R, dkk. Policy Brief: Perhutanan Sosial untuk Mendukung 
Perjanjian Mengakhiri Deforestasi Hutan pada 2030. No. 8. 2022. 
htpps://ppi.id/policy-brief-perhutanan-sosial-akhiri-deforestasi-
2030 
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langsung kepada ekosistem hutan untuk kebutuhan 
pangan, tempat tinggal, energi, obat-obatan dan sumber 
pemasukan5. Di Indonesia sendiri, tercatat bahwa 
terdapat 2.768 desa dalam kawasan hutan dan 18.617 di 
tepi kawasan hutan, yang secara total setara dengan 
25,48% dari seluruh desa di Indonesia yang didata6. 
  
Oleh karena itu, perlindungan hutan serta penggunaan 
sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci 
untuk melawan krisis iklim dan untuk berkontribusi 
terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas 
kehidupan baik bagi generasi saat ini maupun yang akan 
datang. Sistem pengelolaan hutan yang efektif serta 
inklusif juga menjadi salah satu solusi pemberantasan 
kemiskinan dan alat untuk mencapai Sustainable 
Development Goals (SDGs) yang ditargetkan untuk tahun 
20307.   
 
Salah satu sistem pengelolaan hutan di Indonesia adalah 
skema Perhutanan Sosial (PS), yang menjadikan 
masyarakat hutan sebagai pelaku utama8. PS dibagi 
menjadi lima skema untuk mencakup berbagai tatanan 
masyarakat hutan dan masing-masing memiliki 
karakteristik berbeda, seperti hak tanah, durasi kontrak, 
aktivitas yang dibolehkan, dan sebagainya9. Lima skema 
ini adalah: 

− Hutan Desa, yang dikelola oleh lembaga desa, 

− Hutan Kemasyarakatan, yang bervisi memberdaya-
kan masyarakat hutan, 

− Hutan Tanaman Rakyat, yang berfokus pada produksi 
kayu-kayuan, 

− Kemitraan Hutan, yang merupakan wadah kerja sama 
masyarakat dengan pihak swasta pemegang izin di 
wilayah hutan, dan 

− Hutan Adat, yang berada dalam wilayah hukum adat. 
 

MENGKAJI KONDISI PERHUTANAN SOSIAL 
SEBAGAI INSTRUMEN MEMENUHI 
KOMITMEN NOL DEFORESTASI 
 
Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2020-2024, di mana Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditugaskan untuk 
lanjut mengalokasikan areal kawasan hutan seluas 12,7 
juta hektar untuk Perhutanan Sosial10. Sejak awal 
implementasi skema PS pada tahun, total capaian luasan 
Perhutanan Sosial per 7 April 2022 sejumlah 4,9 juta 
hektar, yang setara dengan 1.048.771 KK dan menaungi 
8.136 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 
atau sejenisnya11. 
 
Salah satu usaha Indonesia dalam mengerem deforestasi 
dalam konteks komitmen internasional adalah melalui 
REDD+, termasuk perjanjian bersama Norwegia yang 

diputus kontraknya tahun lalu12. Menurut Mulyana dan 
Moeis13, PS saat ini dinilai belum berhasil mengerem laju 
deforestasi. Studi ini menyimpulkan bahwa sebagian 
alasannya adalah bahwa Perhutanan Sosial sejauh ini 
berfokus meningkatkan kuantitas pembagian hak tanah 
bagi masyarakat dan belum cukup membangun kapasitas 
masyarakat, termasuk dalam rangka konservasi hutan. 
Selain itu, PS juga menghadapi berbagai tantangan dalam 
penerapannya sebagai instrumen konservasi hutan. 

 

TANTANGAN YANG DIHADAPI PERHUTANAN 
SOSIAL DALAM MENJADI INSTRUMEN 
KONSERVASI HUTAN 

 
1. Tantangan Institusional dan Kebijakan 
 
Secara institusional, terdapat beberapa tantangan yang 
berhubungan dengan sistem pengelolaan hutan yang 
masih kurang efektif untuk mengimplementasikan 
skema PS. Salah satunya adalah bagaimana tata kelola 
hutan berbasis masyarakat diawasi secara ketat melalui 
prosedur-prosedur administratif dan desain birokratis, 
yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan hutan 
dikarenakan biaya transaksi atau usaha yang tinggi14. 
Selain itu, ditemukan juga pertentangan dalam hal hak 
pengelolaan hutan, yang menjadi penghalang 
kesuksesan PS9. Hal ini dipengaruhi oleh adanya 
perbedaan dalam pemahaman serta ketertarikan 
terhadap PS yang dimiliki oleh para pemangku 
kepentingan. 
 
Terdapat juga tantangan institusional dalam perihal 
pelaporan skema PS. Dalam pengalaman riset kami 
tentang Perhutanan Sosial, lebih banyak ditemukan 
sumber-sumber analisis ekologis dan sosial-ekonomis 
yang berasal dari kalangan akademisi, termasuk riset 
internasional, dan bukan dari evaluasi pemerintah 
sendiri. Kurangnya transparansi ini menjadi tantangan, 
terutama bagi pemangku kepentingan untuk memahami 
progres serta evaluasi program yang sedang berjalan. 
 
2. Tantangan Sosial dan Teknis 

 
Dari segi sosial, Akiefnawati dkk.15 menggarisbawahi 
pentingnya dimiliki modal sosial dalam komunitas di 
mana PS akan diimplementasikan. Hal ini menjadi 
indikator penting dalam kesuksesan skema PS karena 
diperlukannya hubungan yang baik serta kepercayaan 
yang kuat antar anggota masyarakat dalam 
melaksanakan dan mengembangkan program PS di 
daerah yang terpilih. Subarudi16 juga menyatakan bahwa 
adaptasi budaya merupakan salah satu indikator 
kesuksesan dari PS, di mana pemilihan teknologi, sistem 
manajemen serta pengelolaan produk akhir dari skema 
PS harus disesuaikan dengan budaya dan tradisi yang 
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berlaku terutama dalam konteks Masyarakat Hukum 
Adat. 
 
Selain itu, tantangan dari segi teknis pelaksanaan PS juga 
menjadi hambatan besar terutama ketika staf pelaksana 
memiliki kapasitas yang terbatas dalam mencapai 
performa kerja yang tinggi karena kurangnya 
pengalaman maupun kesempatan untuk melakukan 
pelatihan17. Bantuan teknis serta dukungan melalui 
pengadaan pelatihan pengelolaan hutan akan diperlukan 
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 
mengelola hutan sesuai dengan aturan dan ketentuan 
yang telah ditetapkan dalam skema PS. Hal ini perlu 
diperhatikan baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan 
maupun pada evaluasi dan monitoring. 
 
3. Tantangan Ekonomi 
 
Skema PS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat khususnya di sekitar hutan melalui model 
pelestarian hutan yang efektif. Namun, orientasi 
ekonomi berbasis sumber daya alam di Indonesia masih 
belum secara penuh dikembangkan. Oleh karena itu, 
skema PS masih dianggap usaha non produktif yang tidak 
menghasilkan pendapatan bagi daerah/nasional.  Selain 
itu, implementasi skema PS juga mengubah perilaku 
ekonomi masyarakat terutama terhadap Masyarakat 
Adat di mana perlindungan hutan atas landasan budaya 
atau keagamaan dianggap kurang menggiurkan secara 
ekonomi dibanding mengonversi hutan menjadi lahan 
pertanian atau untuk keuntungan finansial.  
 
Terdapat juga tantangan ekonomi bersifat eksternal yang 
datang dari para pemangku kepentingan yang dapat 
mempengaruhi jalannya skema PS. Salah satu contohnya 
adalah bagaimana alternatif pemanfaatan lahan dan 
hutan yang lebih menguntungkan secara finansial 
menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan 
implementasi perhutanan sosial.  Alternatif tersebut 
dapat menciptakan tekanan ekonomi untuk mengubah 
hutan menjadi penggunaan lahan lain, seperti pertanian 
intensif. Selain itu, terdapat juga keraguan pemerintah 
baik nasional maupun daerah dalam memberikan hak 
pengelolaan hutan yang dapat disebabkan oleh  
keraguan bahwa program yang diimplementasikan 
mungkin tidak mencapai tujuannya untuk restorasi dan 
konservasi hutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal 
dan pengentasan kemiskinan15. 
 

POTENSI PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI 
INSTRUMEN KONSERVASI HUTAN 
 
1. Potensi sosial dan institusional 
Perhutanan Sosial, sebagai kebijakan, menunjuk 
masyarakat sebagai pelaku utama8. Seluruh potensi 

pemenuhan konservasi lingkungan yang disasar 
pemerintah dalam program Perhutanan Sosial, 
kemudian, merupakan hasil dari berhasilnya kebijakan ini 
dalam melibatkan masyarakat. Tentu, ini bukan 
mengimplikasikan bahwa masyarakat sendiri tidak 
bergerak untuk menjaga hutan tanpa keterlibatan 
pemerintah. Namun ini berarti bahwa untuk memastikan 
bahwa program ini sukses dan memenuhi misinya untuk 
mengonservasi hutan, peningkatan kapasitas 
masyarakat merupakan sebuah prioritas. 
 
Peningkatan kapasitas masyarakat pun tak hanya 
bermanfaat dalam memenuhi tujuan konservasi, namun 
juga bagi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan 
rangkaian program pembangunan kapasitas Perhutanan 
Sosial, masyarakat dapat melatih diri membangun 
institusi manajemen sumber daya hutan dengan baik, 
yang juga mampu menghasilkan keuntungan ekonomi 
bagi mereka. 
 
Berbagai rangkaian program Perhutanan Sosial, baik 
yang dapat diatur dalam bingkai kebijakan itu sendiri, 
maupun melalui implementasi misi dan metode 
internasional seperti Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+) – dapat 
membangun institusi penggunaan hutan yang 
berkelanjutan, yang dapat menjadi kunci mencapai nol 
deforestasi. Yang dimaksud dengan institusi di sini 
bukanlah hanya organisasi dan aturan resmi, namun juga 
rangkaian pola bersikap dan berinteraksi dalam 
masyarakat: pranata dan adat istiadat. 
 
Dengan dasar institusi yang baik, ilmu konservasi hutan 
pun menjadi instrumen yang efektif. Baik sebuah wilayah 
mampu dan cocok ditanami kopi yang selain memberi 
keuntungan ekonomi juga menjaga hutan berkemiringan 
curam dari erosi18, maupun panen madu hutan yang 
terjaga karena keseimbangan ekosistem yang baik pula, 
semua ini dapat didasari oleh pengetahuan lokal dan 
pembangunan kapasitas institusi yang dapat dipantik 
oleh program Perhutanan Sosial. 
 
2. Peningkatan pertanggungjawaban penggunaan 

sumber daya hutan 
 
Sistem manajemen perhutanan yang baik juga 
membantu konservasi dengan cara membagi tugas 
pelacakan pemakaian sumber daya bisa transparan dan 
dipertanggungjawabkan, seperti melalui SVLK19. Dengan 
mendelegasikan hal ini, pemerintah dapat memastikan 
hutan Indonesia digunakan dengan berkelanjutan secara 
ekologis – penjagaan hutan pun terlaksana dengan 
gotong royong. Tentu, pelacakan ini harus didasari 
dengan metode yang berintegritas dan terjangkau oleh 
masyarakat. 
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Berjalannya pemetaan Perhutanan Sosial pun dapat 
mendukung Kebijakan Satu Peta yang bertujuan untuk 
menyinkronisasi peta pertanahan di Indonesia, yang 
mana juga dapat membantu pemantauan penggunaan 
sumber daya hutan dan, selanjutnya, deforestasi itu 
sendiri. 
 
3. Potensi ekonomi 
 
Dari cikal bakalnya, Perhutanan Sosial memang bermisi 
“membagi hasil” ekonomi pada masyarakat sekitar, 
dengan memberi kejelasan hak tenurial dan penggunaan 
lahan.20 Ia pun memiliki potensi untuk berpihak pada 
masyarakat miskin: menurut Pender, dkk.,21 dalam 
studinya di Sumberjaya, Lampung, pemegang izin Hutan 
Kemasyarakatan biasanya adalah masyarakat 
berpenghasilan rendah, sehingga kebijakan ini memiliki 
efek positif pada masyarakat miskin, meskipun tidak 
menyasar mereka secara eksplisit. Ia memberikan opsi 
pada masyarakat untuk memiliki tanah untuk dikelola 
dan memberdayakan diri. 
 
Misi ekonomi ini adalah sebuah potensi inti dalam 
sendirinya, dan relevan dalam usaha mengurangi 
deforestasi dalam konteks masyarakat hutan. Di antara 
akibat langsung deforestasi22, ekspansi pertanian dan 
ekstraksi kayu – yang dapat dianggap paling terkait 
dalam konteks masyarakat hutan – tentu dilakukan 
dengan motif ekonomi. Maka, dalam konteks menyasar 
nol deforestasi di Indonesia, kebijakan manajemen hutan 
yang berkelanjutan – selain harus siap meregulasi 
penggunaan sumber daya hutan – perlu mampu menjadi 
pesaing ekonomi yang mumpuni bagi masyarakat. 
 

REKOMENDASI DAN PENUTUP 
 
Mengingat bahwa ekosistem hutan Indonesia amatlah 
beragam, policy brief ini berfokus memberi rekomendasi 
dari sudut pandang institusional dan kebijakan. Tiap 
ekosistem hutan unik dan membutuhkan pendekatan 
berbasis ekosistemnya masing-masing, sementara 
kebijakan yang inklusif dan lincah bergerak mengikuti 
tantangan konservasi global serta nuansa sosial-
ekonomis dan ekologis tiap lokalitas idealnya sudah 
mengimplikasikan bahwa wadah kebijakan ini siap 
menampung berbagai pendekatan ilmiah di masing-
masing wilayah. 
 
1. Pembangunan kapasitas untuk institusi lokal 
 
Keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh staf pelaksana 
baik dari pemerintah maupun masyarakat pelaku skema 
PS menjadi salah satu tantangan utama dalam 
menyukseskan program ini. Oleh karena itu, perlu 
diadakan pembangunan kapasitas yang memadai dan 
berkelanjutan, terutama bagi institusi lokal agar ada 

kesiapan untuk melaksanakan program PS di daerahnya. 
Proses pembangunan kapasitas juga perlu berdiri atas 
pemahaman bahwa terdapat heterogenitas antar 
kelompok masyarakat, dan oleh karena itu pelatihan 
perlu disesuaikan dengan konteks lokal yang berlaku.  
 
2. Pastikan proses yang inklusif dan demokratis secara 

birokratis dan finansial 
 
Salah satu tantangan yang kerap mengiringi kebijakan 
pertanahan dan kepastian hak tenurial di Indonesia 
adalah proses birokrasi yang dianggap menyulitkan oleh 
masyarakat. Maka, reformasi birokrasi untuk Perhutanan 
Sosial amatlah diperlukan: perlu diadakan penilaian 
terhadap rantai proses Perhutanan Sosial yang juga 
disertai oleh masukan masyarakat, yang kemudian diolah 
dengan tujuan membangun proses birokrasi yang lebih 
inklusif. 
 
Tugas perbaikan inklusivitas juga dapat ditemukan dari 
sudut pandang finansial; supaya masyarakat dapat 
memberdayakan diri, diperlukan institusi finansial yang 
terbangun dengan menghitung kebutuhan dan 
kemampuan mereka. 
 
3. Implementasi misi, metode, dan evaluasi pengere-

man deforestasi dalam Perhutanan Sosial 
 
Supaya Perhutanan Sosial mampu menjadi salah satu 
instrumen untuk mengerem laju deforestasi, visi ini perlu 
diimplementasikan dalam pelaksanaan Perhutanan 
Sosial. Ini berarti bahwa fokus terhadap konservasi harus 
masuk pula dalam ketentuan manajemen hutan dalam 
skema-skema Perhutanan Sosial sesuai dengan 
keunikannya masing-masing. Selain regulasi penggunaan 
sumber daya hutan, penerapan prinsip ini juga perlu 
menjadi bagian dalam peningkatan kapasitas 
masyarakat. 
 
Penerapan ini juga dapat dibantu dengan mengambil 
keahlian dan program internasional, seperti melalui 
REDD+ dan misi internasional serupa. Penerapan konteks 
internasional juga bisa dapat berupa akses unit-unit 
Perhutanan Sosial terhadap pendanaan hijau 
internasional. Sinkronisasi usaha konservasi hutan 
Indonesia dengan misi global dapat menjadi kesempatan 
untuk mengukuhkan komitmen dan meningkatkan 
transparansi.  
 
Selain itu, target-target konservasi hutan, termasuk 
target nol deforestasi, perlu direalisasikan dalam metode 
penilaian efektivitas kebijakan Perhutanan Sosial. 
Penerapan evaluasi ini perlu diterapkan dengan kondisi 
ekologis tiap wilayah, serta diagregasi menjadi indikator 
yang dilaporkan di tingkat nasional. Untuk memastikan 
integritas evaluasi ini, definisi deforestasi perlu 
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ditetapkan dengan bertanggung jawab. 
 
Untuk memastikan efektivitas Perhutanan Sosial dalam 
konservasi hutan, dibutuhkan mekanisme dan 
peningkatan kapasitas aparatur negara untuk membuat 
pertanggungjawaban yang mencakup indikator-indikator 
empiris konservasi hutan 
 
Pada akhirnya, Perhutanan Sosial adalah platform: tanpa 
keberpihakan jelas yang ditetapkan oleh aturan yang bisa 
dipertanggungjawabkan, dia dapat menjadi sekadar alat 
birokrasi. 
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