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Acara dimulai dengan kesenian lesung dari masyarakat
Kasepuhan Karang. Selanjutnya acara diskusi dengan tema
‘Percepatan Perhutanan Sosial” dengan beberapa
narasumber, diantaranya :
• Bapak Hidayat Lamakarate (Sekda Provinsi Sulawesi
Tengah) dengan bahasan “Percepatan Perhutanan
Sosial Persfektif Pemerintah Daerah”
• Bapak Apiq Karyana (Sekditjen Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan KLHK) dengan bahasan
“Percepatan
Perhutanan
Sosial
Persfektif
Pemerintahan Pusat”
• Ibu Dr. Suraya Afif dari Universitas Indonesia dengan
bahasan “Tantangan Percepatan Target 12,7 juta
Hektar Perhutanan Sosial”
• Bapak Usman dari Fitra Riau dengan bahasan
“Governance dan Anggaran Perhutanan Sosial di
Riau”
• Bapak Hendry Subagyo dari ICEL dengan bahasan
“Indeks Kelola Hutan dan Lahan untuk Perhutanan Sosial”
• Bapak Lili Hasanudin sebagai Moderator
Selanjutnya Bapak Lili mengucapkan terimakasih kepada peserta yang sudah hadir, menurutnya
pada sesi ini akan banyak membahas percepatan perhutanan sosial di Indonesia. Seperti yang kita
ketahui perhutanan sosial ini merupakan satu komitmen politik dari pemerintahan Jokowi sebesar
12,7 juta hektar. Kita sadar bahwa target tsb dalam 5 tahun pemerintahan presiden Jokiwi ini masih
tertatih untuk dicapai. Data terakhir menunjukan bahwa dari 12,7 juta hektar baru terealisasi sekitar
1,1 juta hektar artinya 10% pun belum tercapai. Diskusi saat ini akan mengelaborasi dan meneliti
lebih jauh, apa persoalan-persoalan dan tantangan yang dihadapi sehingga capaian masih jauh dari
target. Dan dari penelisikan tantangan yang ada kita akan coba memunculkan rekomendasirekomendasi apa yang bisa disampaikan untuk mempercapat target yang ditetapkan tersebut. Akan
ada 5 pemantik diskusi, karena forum ini merupakan forum semua sehingga kita semua bisa
memberikan komentar atau masukan juga tanggapan yang diperlukan untuk perbaikan percepatan
perhutanan sosial.
Selanjutnya paparan dari Ibu Suraya Afif
• Tentang percepatan harus melihat seluruh sistemnya, yang akan dipaparkan nanti merupakan
satu study yang dilakukan sendiri dan ingin memperlihatkan beberapa titik kritis jika ingin
dipercepat, lalu akan memberikan opsi atau masukan yang bisa kita diskusikan
• Gambaran tentang apa yang terjadi di satu propinsi yaitu SUMBAR, dimana provinsi SUMBAR
itu unik karena provinsi ini didukung gubernur dan NGO yang bekerjasama erat sekali.
Pertanyaannya : apakah jika ada pemerintah yang kerjasama erat dengan CSO maka akan
cepat ? jika Iya, kenapa atau jika tidak, kenapa

• Pada 2014 hanya ada penetapan areal kerja tetapi tidak ada ijin pemanfaatannya, sebab ijin
tersebut keluar dari daerah yang lambat. Pada tahun 2014-2015 ada percepatan ijin, kenapa
cepat? Dugaannya adalah karena sudah ada area dan tinggal ditetapkan izinnya saja. Selain itu
ada pilot project untuk mekanisme ini. Pada tahun 2015 izinnya tinggi sekali mencapai 60 rb
hektar tetapi dalam perjalanannya semakin lambat.
• Pada 2017, percepatan dalam penentuan areal kerja hampir 100 ribu, setengah sudah
diverifikasi tetapi setengah lagi belum dan sampai bulan ini penetapan ijinnya masih tetap
sama, jadi apa persoalannya? Jadi sepertinya ada battle neck yang harus kita urai
• Titik kritis dalam percepatan :
• Dokumen permohonan PS
• Proses verifikasi :
• Administrasi
• Verifikasi lapangan
• Proses penerbitan izin
• Pendampingan sebelum dan sesudah zin
• Proses persiapan dokumen pengusulan PS :
• Perlu pendampingan : tidak dapat dilakukan oleh masysrakat sendiri jadi harus ada
pendampingan sebab ketika dokumen tidak lengkap misalnya tidak ada peta maka akan
memperlambat proses maka perlu didampingi terutama dalam kontek peta.
• Pembuatan peta wilayah yang diusulkan untuk PS tidak selalu melibatkan masyarakat
pengusulnya
• Peta usulan tidak selalu menggunakan dokumen peta AHP (umumnya akibat tidak adanya
tenaga GIS sebagai pendamping
• Sejumlah persoalan terkait subyek (masyarakat pengusul PS) tidak sesuai dengan target PS
(pengusul bekerja sebagai PNS, bukan masyarakat setempat) persoalan identitas peserta, dll
• Pokja daerah PS:
• Staff Pokja lebih banyak diisi oleh pejabat/birokrat
• Tidak semua anggota Pokja disi oleh orang-orang yang peduli.
• Ketika tidak ada dana menyebabkan banyak Pokja yang mati suri. Jika mati suri maka sudah
pasti pendampingan akan lamban. Kelebihan dari SUMBAR adalah Pokjanya sangat dinamis
dan pemerintah daerahnya sangat mendukung.
• Tidak semua pemerintah daerah memberikan dukungan yang cukup
• Banyak Pokja yang tidak berfungsi atau berjalan efektif
• Tidak tersedianya ahli GIS di setiap Pokja
• Anggota Pokja tidak/kurang memiliki kapasitas untuk melakukan pendampingan.
• Proses verifikasi ada 2 yaitu:
• Administrasi : jika dokumen baik maka proses administrasinya akan cepat.
• Verifikasi lapangan : ini merupakan masalah besar bagi teman-teman LHK penyebabnya
antara lain :
• Verifikasi lapangan membutuhkan tenaga GIS sementara tenaga GIS terbatas demikian
juga balainya terbatas.
• Verifikasi lapangan tidak hanya dilihat di peta tetapi juga harus dilihat langsung
dilapangan dan tanya kepada masyarakatnya, apakah pemberian ijin ini memang sudah
tepat sasaran.
• Bottleneck dalam proses perijinan: diawali dengan dokumen masuk ke biro umum, dicatat
oleh TU kementerian, setiap dokumen yang masuk dibaca oleh Ibu SIti, dan hanya
membutuhkan waktu baca hanya setengah atau satu hari lalu langsung didisposisi kecuali jika
daerahnya ada masalah, lalu Dirjen PSKL mendisposisi lagi ke Direktorat PKPS masuk kebalai
PSKL lalu ke verifikasi lapangan lalu balik lagi ke direktorat PKPS lalu didisposisikan kembali ke
Subdit yang sesuai dengan permohonan masyarakat, lalu dokumen tersebut diberikan kebalai,

biasanya di balai ini timbul battle necknya misalnya balai tidak memiliki anggaran dan tidak
ada orang sehingga dikembalikan lagi ke Jakarta. Setelah verifikasi lapangan kembali lagi ke
DIrektorat PKPS lalu disiapkan surat-suratnya lalu balik lagi Ditjen PSKL lalu dikembalikan ke
biro umum untuk penomoran surat, disini juga terjadi battle neck karena dari semua urusan
hanya ada satu orang yang mengurus
• Pendampingan sebelum dan setelah izin :
• Ketersediaan tenaga pendamping masyarakat yang punya integritas dan dedikasi
• Bagaimana strategi pendampingan dalam jangka panjang
• Dukungan kebijakan program dan strategi pendanaan pembangunan oleh pemeritah di
daerah untuk mendukung dan memperkuat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat
• Opsi percepatan :
• Desentralisasi proses dengan memperkuat Pokja, Balai dan KPH
• Memperkuat jaringan, ketersediaan dan keterampilan tenaga GIS di daerah
• Meningkatkan jumlah dan kapasitas tenaga pendamping lapangan, dedikasi, kemampuan
dan strategi
• Pelatihan ditingkat nasional dan daerah
• Di kantor KLHK :
• Rapat rutin koordinasi penerbitan izin PS bisa satu bulan sekali untuk melihat persoalan
agar bisa cepat diselesaikan
• Meningkatkan julah dan keterampilan SDM di pos-pos tertentu
• Merancang dokumen dan usulan dengan form isian yang lebih baku agar teman-teman
di Kementerian lebih mudah memeriksanya
• Merancang strategi proses dokumen dengan bantuan teknologi
Setelah Ibu Suraya selesai memberikan paparan,
Bapak Lili sebagai moderator mengatakan bahwa satu
peta besar sudah ditunjukkan tentang tantangantantangan yang dilihat dari hasil assesment cepat yang
dilakukan oleh Ibu Suraya Afif. Selanjutnya sebuah
temuan lain yang dilakukan oleh ICEL yang melihat
bagaimana sebenarnya situasi di propinsi-propinsi
tentang perhutanan sosial
Selanjutnya paparan Bapak Hendry Subagyo :
• Memaparkan hasil riset yang sudah dilakukan
oleh ICEL tentang tata kelola hutan dan lahan di
pemerintah daerah, khususnya untuk dipemerintah
provinsi
• Riset ini dilakukan dari tahun 2013 sampai awal
2017 dan ada 3 aspek selain tata kelola yang baik di
sektor hutan dan lahan yaitu wilayah kelola
masyarakat, perlindungan lingkungan dan akuntabilitas penegakan hukum.
• Untuk perhutanan sosial target 12,7 juta hektar merupakan agenda nasional yang seharusnya
menjadi agenda bersama dan tidak bisa dituntaskan oleh satu kementerian saja tetapi juga
harus melibatkan kementerian lain dan daerah. Oleh karena itu penelitian ini melihat
bagaimana kesiapan daerah dalam konteks kontribusi untuk mempercepai pencapaian target
12,7 juta hektar tersebut
• Kami melakukan study ada di provinsi lalu dilanjutkan 4 provinsi lagi yaitu Papua, Papua
Barat, Jambi dan Kalimantan Tengah. Aspek lahan yang dilihat adalah : Hutan, Kebun dan

Tambang. 3 dimensi wilayah kelola antaranya : perlindungan lingkungan, hutan dan lahan,
penyelesaian konflik serta penegakan hukum karena memiliki keterkaitan
• Dari temuan ada persoalan serius di level daerah. Hampir semua Pemda dari 0-100 indeks
yang kita buat tertinggi baru di 50. Ini mempunyai implikasi yang cukup signifikan terhadap
pencapaian dari perhutanan sosial
• Khusus perhutanan sosial dilihat dari hasil penelitian, bahwa kinerja tata kelola pemerintah
propinsi masih rendah di beberapa daerah walaupun ada beberapa daerah yang progresif
misalnya Sumatera Barat. Kesimpulannya jika pemerintah daerah tidak kita dorongkita
perkuat maka akan menjadi salah satu persoalan dalam mempercepat pencapaian 12,7 juta
target perhutanan sosial ini. Kunci dari sukses tidaknya target ini adalah bagaimana ini bisa
menjadi agenda bersama
• Kendala tata kelola daerah : penelitian ini diambil dari persfektif masyarakat menilai
pemerintah di daerah :
• Transparansi proaktif terkait dengan WKM di daerah
• Lokasi potensi untuk WKM
• Prosedur dan bantuan tekis untuk masyarakat
• Kebijakan keputusan WKM di daerah
• Status ketaatan pemegang ijin dalam alokasi 20% untuk Kemitraan
• Akuntabilitas :
• Mekanisme complaint terkait dengan hambatan penetapan ijin atau hak kelola
• Lembaga penyelesaian konflik
• Penyelesaian ijin atau hak kelola (tunggakan) yang telah dimohonkan namun belum
keluar PAK, tela ditetapkan PAK namun ijin atau hak kelola belum keluar
• Pengawasan dan sanksi bagi pemegang izin yang belum menetapkan kewaijban 20%
untuk Kemitraan
• Kelembagaan daerah dalam mendukung proses layanan izin atau hak kelola:
• Beberapa telah memiliki kelembagaan adhoc (seperti Pokja) beberapa daerah belum
terbentuk
• Pembentukan organisasi tapak (KPH)
• Kebijakan target perhutanan sosial di daerah belum semua memiliki
• Verifikasi hingga penetapan entitas masyarakat hukum adat oleh Kabupaten/Kota banyak
terkendala
• SDM dan anggaran
• Rekomendasi :
• Memperkuat akses informasi proaktif bagi pulik, khususnya masyarakat di dalam dan
sekitar target perhutanan sosial
• Memperkuat kelembagaan daerah melalui :
• Pembentukan dan efektifitas POKJA PPS daerah (multi stake holder)
• Penetapan kebijakan target perhutanan sosial daerah
• Mempercepat pembentukan organisasi tapak (KPH)
• Memperkuat fungsi supervisi KLHK-Propinsi (pendelegasian bagi daerah yang sudah siap
diiringi dengan monitoring dan evaluasi)
• Melembagakan mekanisme komplain dan penyelesaian konflik di daerah
• Perlu koordinasi kuat dalam penetapan PIAPS oleh KLHK-Provinsi
• Mendorong atau memastikan pemegang izin untuk segera melakukan pemetaan areal
kemitraan (20% dari areal kerjanya)

• Mempercaat penetapan perhutanan sosial:
• Bagi usulan yang sudah masuk (baik didaerah namun belum diteruskan ke Menteri
maupun yang sudah diteruskan ke Menteri)
• Mempercepat produk hukum pengakuan entitas MHA oleh daerah (Kab/Kota) atau
mengubah kebijakan tersebut jika tidak efektif
Setelah Bapak Hendry selesai memberikan paparan,
Bapak Lili menjelaskan bahwa dari 2 paparan hasil riset
diatas ada beberapa hal yang terkait dengan isu-isu
didaerah,
dimana
rekomendasinya
adalah
soal
desentralisasi proses atau pendelegasian kewenangan di
daerah.
Paparan dari Bapak Hidayat Lamakarate :
• Kehadirannya mewakili gubernur Sulteng yang tidak
bisa hadir dan untuk menyampaikan apa saja yang
menjadi komitmen pemerintah Sulteng yang
berkaitan dengan percepatan hutan sosial yang
menjadi komitmen pemerintah provinsi Sulteng.
Provinsi Sulteng wilayahnya 65,24% wilayahnya
merupakan hutan
• Gubernur Sulteng sudah komitmen untuk
meneruskan apa yang sudah menjadi program
pemerintah pusat berkaitan dengan cita-cita
presiden untuk mempercepat proses penetapan perhutanan sosial di Indonesia. Visinya
adalah mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan
berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju yang ada di kawasan timur.
• Program aksi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah :
• Optimalisasi pengembangan agribisnis dan pertanian, pertanian, perkebunan, peternakan
dan perhutanan
• Optimalisasi pengolahan sumberdaya hutan, pengembangan perhutanan sosial dan
perencanaan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pencemaran serta kerusakan
lingkungan
• Gubernur Sulteng secara konsisten mengawal program-program ini lalu meneruskan kepada
instansi/OPD terkait untuk mendorong percepatan pencapaian angka-angka yang diharapkan.
Sulawesi Tengah menetapkan 100 ribu hektar kawasan hutan yang akan dijadikan kawasan
perhutanan sosial. 100 ribu hektar itu telah masuk dalam RPJMD pemerintah Sulteng.
Sebenarnya target yang ingin dicapai itu adalah 300 rb hektar, namun dari hasil kajian temanteman dilapangan ada 200 rb hektar yang belum clear sehingga yang sudah jelas dan mungkin
bisa dijadikan dasar standar untuk menetapkan besaran luasan kawasan yang bisa ditetapkan
sebagai kawasan perhutanan sosial di provinsi Sulteng hanya sekitar 100 ribu hektar.
Komitmen pemerintah menjadi kunci utama agar program ini bisa berhasil
• Gubernur Sulteng memerintahkan untuk melakukan pendataan yang riil sesuai kondisi di
lapangan. Berdasarkan pengalaman beliau sebagai Bupati, kawasan yang ditetapkan sebagai
hutan lindung di dalamnya masyarakat belum punya hak perizinan karena rumitnya peraturan
padahal ini bukan hak milik tetapi hak mengelola untuk meningkatkan pendapatan tanpa
merusak hutan. Hal ini menjadi catatan bagi kami semua bahwa kebijakan yang dibuat oleh
presiden menjadi pintu masuk untuk kita bisa memberikan memberikan hak legal pada
mereka untuk mengelola kawasan hutan yang mereka tempati.
• Kami di Sulteng sangat pro aktif dan berupaya untuk memenuhi semua persyaratan yang
diperlukan agar masyarakat bisa segera mendapatkan izin pengelolaan hutan itu

• Dalam rangka untuk membangun komitmen bersama, selain dari sisi kebijakan juga
memasukan dalam lokasi anggaran untuk OPD terkait sehingga proses percepataan perolehan
ijin bisa dilakukan, sebab penganggaran bisa dilakukan apabila itu tercantum dalam RPJMD
jika tidak dimasukan dalam RPJMD maka proses percepatan perluasan areal perhutanan sosial
akan menjadi sulit dan bisa dijadikan sebagai temuan.
• Menagih janji pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian : Apabila sebuah provinsi telah
memenuhi beberapa kriteria dalam rangka percepatan untuk perluasan perhutanan sosial
dengan syarat-syarat :
• Telah memuat dalam RPJMD nya
• Telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya
• Telah melakukan pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial.
• Memenuhi syarat lainnya
Maka secara perlahan pemerintah pusat akan mendelegasikan kewenangan kepada
pemerintah daerah agar supaya proses perijinan tidak menjadi terlalu jauh jaraknya ketika
didaerah sudah terpenuhi semua syarat-syaratnya dan tenaga-tenaga teknis yang dianggap
mampu untuk melakukan klarifikasi evaluasi kepada semua dokumen yang diperlukan dan
kewenangan diberikan maka percepatan perluasan hutan sosial dapat diwujudkan
• Provinsi Sulawesi tengah mungkin bisa jadi contoh sebagai provinsi pertama yang diberikan
delegasi kewenangan untuk mendapatkan kesempatan untuk menerbitkan izin-izin terhadap
percepatan perluasan perhutanan sosial di daerah. Sayang nya sampai hari ini surat yang telah
kami kirim pada Bulan Desember 2016 belum mendapatkan jawaban dan klarifikasi.
• Harapan : untuk kepentingan percepatan peyananan kepada masyarakat, kiranya kementerian
LHK dapat mempertimbangkan pendelegasian pelayanan perijinan perhutanan sosial kepada
pemerintah daerah sehingga dapat mengakselerasi perhutanan sosial di pemerintah provinsi
Sulawesi Tengah
Selanjutnya paparan dari Bapak Apiq Karyana :
• Pesona tahun 2017 jauh lebih meriah
dibanding pada tahun 2016
• Terkait masalah pendelegasian, ada 3-4
propinsi yang mengusulkan kepada Kementerian LHK.
Sebenarnya Menteri tidak tinggal diam tentang
permintaan pendelegasian ini, pada P no.83 emang
didelegasikan ke propinsi dengan 2 syarat yaitu harus
ada RPJMD dan tersedia anggaran. Sebenarnya jika
hanya 2 syarat itu hampir semua memenuhi tetapi
tidak semudah itu sebab kami harus menyiapkan
tools-toolsnya yang betul-betul komperehensif
antaranya :
• Pemetaan,
bayangkan
jika
nanti
didelegasikan dan gubernur menyerahkan SK untuk
HKM dan sebagainya kemudian harus dilempar ke
Jakarta lalu ada usulan yang langsung ke Jakarta
ketika tidak dikoordinasikan dengan baik maka akan terjadi duplikasi sehingga harus
dibatalkan salah satunya. Hal ini pernah terjadi.
• Terkait Penganggaran, proses pada pencantuman di RPJMD harus ada kepastian bahwa
betul pemerintah provinsi memasukan itu dengan proses yang dibangun dari bawah yang
dimulai dari PiAPs. Hal ini yang belum kami buat pedomannya bagaimana pencantuman
target perhutanan sosial dalam RJMD yang ada di setiap provinsi, kami sudah meminta
bagaimana misalnya jika biro perencanaan mengawal terkait penyusunan RPJMD disetiap

•

•

•
•

propinsi sehingga ada keyakinan bahwa proses itu telah ditempuh bukan hanya
dicantumkan angka saja.
Diawal disebutkan bahwa ini merupakan target politik, tetapi jika target politik ini ditarik pada
target proyek dalam kontek per-DIPA-an sulit sebab Proses pen-DIPA-an tidak mudah karena
uang yang tersedia sangat ditentukan oleh proses. Dalam PiAP tahun ini kami harus
menyelesaikan 7,6 juta hektar, anggaran yang kami miliki 170 milyar termasuk belanja
pegawai sebanyak 300 orang, belanja operasional (perkantoran) termasuk 5 UPT sehingga sisa
hanya 99 milyar untuk melaksanakan 7,6 juta hektar jimana jika dibagi hanya 22 ribu rupiah
perhektar, jadi ini sangat tidak memungkinkan. Perhutanan sosial bukan hanya di LHK tetapi
juga ada di Bappenas dan Kementerian keuangan dimana mereka hanya melihat resouce
implove saja tanpa melihat kompleksitas di lapangan jadi target politik jika dimasuk dalam
target anggaran maka sangat tidak pas.
Kementerian keuangan hanya bertanya berapa perhektar PS? Sementara PS bukan merupakan
proyek tetapi program nasional tetapi kementerian keuangan hanya menghitung standarnya
per-PS, adahal PS tidak bisa didekati sebagai proyek. Misalnya diluar jawa untuk verifikasi
mungkin masih bisa 100 rb perhektar, tetapi di Jawa amat sangat rumit dan complicated.
Verifikasi yang kami lakukan di Jawa melalui sensus orang per orang karena harus dicari
orangnya ada atau tidak, sebab jika tidak ada maka akan terjadi konflik. Pemetaan itu sangat
penting, sebab satu garis yang ada di peta bisa berbeda di lapangan maka sense kami untuk
bisa membaca peta itu sangat penting. Di sekretariat kami untuk bagian legislasi SK ke Dirjen
hanya ada 3 orang PNS sementara staff tidak ada yang PNS. Di 5 UPT yang kami miliki jumlah
PNS nya hanya 18-20 orang per UPT, misalnya UPT di Sumatera hanya ada 18 PNS yang harus
melayani 10 propinsi.
Harus ada uang perjalanan dinas, sementara ketika berdahapan dengan kementerian
keuangan dianggap terlalu banyak perjalanan dinas padahal untuk verifikasi lapangan harus
melakukan perjalanan dinas.
Untuk regulasi, kami sudah memiliki yang baru yaitu P.No.39

Selanjutnya paparan Bapak Usman dari Fitra:
• Terkait anggaran perhutanan sosial perlu terobosan-terobosan baru dan inovasi agar sampai
kelevel desa
• Perhutanan sosial masuk dalam perencanaan SDGs sehingga perlu diperkuat, juga merupakan
bagian dari nawacita karena sudah masuk dalam RPJMN serta menjadi bagian kerja kabinet
pemerintah Jokowi
• Komitmen perhutanan sosial : dari target RPJMN 12,7 juta hektar, minimal target pertahun
2,54 juta hektar, sasarannya 10,7 juta warga sekitar hutan dimana skemanya ada hutan desa,
HKM, HTR dan Kemitraan. Dan Permen LHK No.83 sebagai pedoman dalam perhutanan sosial
ini.
• Target dan realiasasi PS Nasional, meskipun terjadi peningkatan tetapi capaian PS sampai
dengan Agustus 2017 masih sangat rendah yaitu hanya 4,8% dari target yang ditetapkan,
artinya ini harus jadi salah satu pemicu dan semangat kerja serta jangan mengeluh jika perlu
keluarkan inovasiinovasi agar target ini bisa tercapai.
• Potret kebijakan anggaran perhutanan sosial :
• Rendahnya komitmen daerah terlihat dari minimnya alokasi APBD untuk kegiatan
perhutanan sosial
• Secara nasional, rata-rata yang tersedia untuk memfasilitasi penyiapan areal dan
pengembangan usaha perhutanan sosial sebesar Rp 246,56 Milyar, dimana 98% disokong
APBN dan APBD hanya 2%
• Belanja daerah untuk kegiatan perhutanan sosial rata-rata dibawah 5% dan tidak semua
propinsi konsisten mengalokasikan dana dalam APBD
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• Sementara belanja APBN untuk program
perhutanan terus mengalami penurunan sebesar
11% - 34% selama 3 tahun
Anggaran perhutanan sosial : APBN dan APBD :
Penyiapan akses hak/ijin pengembangan usaha
perhutanan sosial belum mendapat prioritas
anggaran.
Sasaran program perhutanan sosial adalah
meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh
masyarakat, ditandai meningkatnya luas akses kelola
masyarakat dan meningkatnya jumlah kelompok
usaha perhutanan sosial dan kemitraan
Proporsi belanja kegiatan menyiapkan ijin akses dan
pengembangan usaha perhutanan sosial hanya 1,1%
sampai 2,1% dari total anggaran kementrian LHK.
Anggaran LHK lebih banyak untuk kegiatan
rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebesar
`13,3% sampai 14,5% per tahun.
Selain kurang, 13% belanja kegiatan penyiapan areal perhutanan sosial tahun 2015-2017
masih dianggarkan untuk kegiatan operasional.
Distribusi belanja kegiatan belum menggambarkan tahapan/proses fasilitasi dan
pendampingan penyiapan kawasan perhutanan sosial.
Penentuan besaran anggaran belum menggunakan ukuran biaya satuan (unit cost) per hektar
sehingga alokasi anggaran tidak menggambarkan capaian yang akan dihasilkan yaitu 12,7 juta
hektar.
Perhutanan sosial belum menjadi perhatian daerah bahkan ada 2 propinsi tidak ada kegiatan
yang relevan dengan perhutanan sosial, yaitu Papua dan Papua Barat
Kontek belanja perhutanan sosial di daerah :
• Meskipun perhutanan sosial masuk dalam agenda pemerataan ekonomi, tetapi di daerah
tidak otomatis menjadi prioritas. Alokasi anggaran yang disediakan tidak memadai.
• Dari sisi nomenklatur anggaran yang digunakan tidak mencermikan tahapan mana saja
yang diintervensi oleh propinsi.
• Minimnya peran dan alokasi anggaran dari propinsi dan kabupaten/kota menjadikan PS
dilaksanakan oleh pihak ketiga (lsm, donor, dll)
Kebijakan anggaran perhutanan sosial di provinsi Riau
• Syarat pendelegasian kewenangan memberikan ijin perhutanan sosial di daerah (Permen
LHK 83/2016) belum terpenuhi, yaitu belum masuknya PS ke RPJMD, belum memiliki
regulasi daerah terkait PS, penyediaan anggaran belum memadai
• Komitmen dukungan anggaran dalam APBD propinsi Riau untuk perhutanan sosial minim
meskipun meningkat namun belum memadai untuk mencapai target 1,3 juta hektar turun
2016 Rp 412 juta menjadi Rp 1,05 milyar tahun 2017
• Anggaran yang disediakan diarahkan untuk kegiatan inventarisir PIAPs 2017
Peluang dana reboisasi untuk pendanaan di perhutanan sosial di Riau :
• 8 kabupaten secara konsisten menerima DBH DR dari pusat, realisasi 2010 – 2014
mencapai Rp 335 milyar (belum termasuk DBH 2015 – 2016)
• Dana DR di kabupaten cenderung tidak digunakan dan mengendap di kas daerah
• Kewenangan urusan kehutanan pasca UU 23 tahun 2014 tentang Pemda tidak lagi menjadi
kewenangan kabupaten, belum ada mekanisme baru dalam penggunaan dana DR di
kabupaten. Oleh karena itu, optimalisasi dana DR untuk perhutanan sosial sangat mungkin
dilakukan dengan sistem dan mekanisme yang baru

• Rekomendasi :
• Meningkatkan alokasi anggaran untuk akselerasi perhutanan sosial dengan cara melakukan
efisiensi belanja (10-20% per tahun) baik pusat maupun daerah
• Mendelegasikan kepada gubernur agar dapat mengeluarkan ijin perhutanan sosial di
propinsi dalam rangka akselerasi pemberian akses PS, dengan memastikan keselarasan
rencana pembangunan penerbitan regulasi daerah dan penyiapan anggaran yang memadai
• Mensinergikan program ekonomi lainnya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakan
yang mendapatkan skema PS dalam rangka mengurangi kemiskinan daerah dan
pemerataan ekonomi
• Membumikan program PS sampai tingkat desa dan memaksimalkan potensi pendanaan
melalui program/kegiatan via APBN, APBD, dan APBD Desa
• Mengoptimalkan anggaran desa (ADD dan DD) untuk membiayai program yang relevan
(permohonan ijin, pembinaan lembaga monitoring, operasional lembaga pengelola DR)
• Mengoptimalkan dana DR yang diterima kabupaten yang belum/tidak terpakai untuk
percepatan dan pembiayaan perhutanan sosial di daerah kabupaten
Setelah selesai paparan semua narasumber, Bapak Lili sebagai moderator merangkum beberapa
point, antaranya :
• Target 12,7 juta hektar itu masih sangat lambat untuk dicapai karena banyaknya persoalanpersoalan yang ada misalnya : di internal KLH sendiri kekurangan SDM dan anggaran
• Ada situasi dimana sebenarnya daerah memiliki inovasi-inovasi dan Pokja-pokja yang bisa
diberdayakan dan ada sumber dana lain yang bisa digali seperti dana reboisasi dan dana desa
• Rekomendasi itu penting untuk kita diskusikan, kita harus berfikir jangan-jangan target 12,7
juta merupakan target yang ambisius yang mungkin bisa diturunkan agar kita bisa
mencapainya.
Diskusi :
• Bapak Hardi dari Pokja Sulteng
• Keinginan pusat kepada daerah agar PS masuk dalam RPJMD, itu adalah hal yang tidak
main-main sebab ketika masuk RPJMD maka akan ada evaluasi setiap tahun, oleh karena
itu jika ada penundaan pelimpahan maka evaluasinya akan merah dari Kementerian Dalam
Negeri, untuk itu hal ini tidak boleh digantung. Hal ini juga terkait dengan penganggaran
sebab ketika bicara soal penganggaran, hukumnya haram jika menganggarkan barang yang
tidak didelegasikan, oleh karena itu kemasannya dibuat seperti yang FITRA katakan diatas
bahwa dominan anggaran membiayai program yang mendukung perhutanan sosial
misalnya penyuluhan, rehabilitasi dsb
• Untuk paparan Bapak Hendry, sepertinya data yang dipaparkan diatas telah
dipresentasikan 2 kali yaitu ketika di Bali dan sekarang, yang menjadi pertanyaan data ini
valid atau tidak sebab kami di Sulteng bahkan Ibu Menteri sendiri yang menyatakan bahwa
Sulteng sebagai salah satu propinsi yang tata kelola hutannya baik dari 8 pilot menurut
penilaian UNDP dalam periode yang sama oleh karena itu sepertinya perlu bertemu agar
clear dan mengundang untuk bicara bersama terkait persfektif tata kelola agar tidak
menginterpelasikan data yang salah supaya tidak ada kesalahpahaman
• Untuk FITRA : salah satu rekomendasi yang disampaikan diatas perlu dievaluasi yaitu
rekomendasi terhadap daerah untuk mengoptimalkan DR sebab sebenarnya yang harus
dilakukan perubahan adalah pada PP No.35 sebab PP No.35 ini yang memasung DR tidak
boleh digunakan selain untuk memperbaiki hutan sebab itu artinya menekan daerah.
Rekomendasinya itu kepusat bagaimana mengakselerasi perubahan PP No.35 yang
memasung penggunaan DR. Kami di daerah ingin duduk bersama dengan pusat untuk
mencapai target kami

• Bapak Lazarus Marpaung dari Pokja Kalimantan Barat
• Kalbar luas kawasan hutannya kurang lebih 8,4 juta hektar, berdasarkan putusan Menteri
Kehutanan peta PIAPs nya ada 1,3 juta hektar yang merupakan nomor tiga terluas seluruh
Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan RPJMD Kalbar 2014-2018
sebenarnya perhutanan sosial sudah berjalan di Kalbar. Dinas Kehutanan yang pertama kali
membuat surat ke Kementerian Kehutanan agar pendelegasian kewenangan tersebut
diserahkan kepada gubernur, dimana dalam surat tersebut telah melampirkan RPJMD
Kalbar termasuk RKA Dinas provinsi.
• Salah satu visi misi RPJMD gubernur :
• Melaksanakan peningkatan degradasi hutan dan lahan kritis
• Mengoptimalisasi pembangunan hutan tanaman serta pemberdayaan masyarakat yang
hidup didalam maupun di sekitar kawasan hutan.
• Sampai periode Agustus tahun ini Kalbar sudah mendapat 42 ijin perhutanan sosial yang
terdiri dari 27 HPHD, 9 HKM, 5 HTR dan 1 Hutan Adat, dengan total luasan sekitar 123.000
hektar dari jumlah 1,3 juta
• Dinas Kehutanan Kalbar telah membentuk satu sekretariat bersama tentang keberadaan
teman-teman NGO yang bergerak dibidang kehutanan sehingga kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan perhutanan sosial dapat kita monitor dan evaluasi
• Beberapa hal yang menghambat :
• Dana dekon tidak ada di Dinas kehutanan yang
berkaitan dengan percepatan perhutanan
sosial
• Dengan berlakunya moratorium termasuk
lahan gambut, Kalbar hampir 50% kawasannya
berada di lahan gambut, ketika akan melakukan
identifikasi kaitannya dengan perhutanan sosial
sebagian besar ada di lahan gambut, HTR dan
HTI di Kalbar tidak bisa berjalan diakibatkan
moratorium gambut tersebut.
• Bagaimana memberdayakan uang telah
tersimpan di Pemda khususnya di kabupaten,
bagaimana
langkah-langkah
Kementerian
Kehutanan untuk mengambil uang ini agar bisa
diberdayakan khususnya untuk KPH, dengan
berlakunya UU No.23 tahun 2014 bahwa
kewenangan kehutanan telah ditarik ke
provinsi. Di Kalbar dari 34 KPH yang ditetapkan oleh Kementerian LHK dulu, telah
ditunjuk menjadi 17 KPH yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit
• Bapak Angga dari SUMBAR
• Di SUMBAR ada 518 desa yang hidup di sekitar kawasan hutan, 57% masyarakatnya
bergantung pada hutan jadi pembangunan kehutanan melalui perhutanan sosial sangat
penting di SUMBAR tetapi realisasi perhutanan sosial di SUMBAR berdasarkan data kami
baru 450.900 hektar, dari izin lain seperti HTI dan hutan alam total pemberian ijinnya ada
360.000 hektar. Ini artinya percepatan perhutanan sosial dibutuhkan untuk ini
• Problem yang dialami di SUMBAR:
• Kita ingin percepatan tetapi tidak cepat prosesnya. Misalnya di Kabupaten Agam yang
permohonannya sudah dimasukan pada November 2016 dan sudah diverifikasi per
Januari-Februari, tetapi HD nya belum keluar. Selain itu di Kabupaten Sijunjung ada 12
HD yang belum diverifikasi yang usulannya juga pada November.

• OPD tidak singkron terhadap intevensi ke nagari-nagari atau desa, Bagaimana OPD lain
masuk dalam kelompok yang ada
• Terkait delegasi percepatan perhutanan, SUMBAR sudah 2 kali mengirimkan surat
kepada Menteri tetapi belum ditanggapi. Delegasi ini tidak hanya soal percepatan
perijinan di daerah tetapi setelah delegasi ini ada SUMBAR akan mengeluarkan Pergub
yang tidak hanya tentang regulasi yang mengatur perijinan tetapi juga mengumpulkan
semua OPD untuk terjun mengisi PS tersebut. Sebenarnya sudah ada MOU tentang itu
tetapi jika hanya dengan MOU tidak ada kekuatan hukum yang kuat.
• Belum ada realisasi hutan adat di SUMBAR, padahal di provinsi ada setingkat KASI yang
mengelola hutan adat
• Rekomendasi yang ditawarkan :
• Bagaimana Pergub bisa mengintervensi lebih jauh kepada anggaran artinya gubernur
bisa meminta kepada wali nagari atau kepala desa untuk menganggarkan dalam dana
desa
• Pergub bisa mensingkrongkan perintah gubernur kepada wali nagari.
• Bapak Imam Prasodjo
• Keputusan ini merupakan keputusan politik yaitu 12,7 juta hektar tetapi baru terealisasi 1,1
juta padahal waktu untuk rezim ini hanya tinggal 1,5 tahun. Mudah-mudahan menjadi
terobosan untuk mengurangi gap, jika 12,7 juta ini sukses dilaksanakan maka menjadi
kebijakan yang luar biasa vital untuk pemerataan. Bagaimana jika gagal? Jika lengah dan
tidak terealisasi maka sangat mungkin hal ini tidak akan ada lagi bahkan saat ini sudah ada
yang akan melakukan uji materi ke MK. Kita akan menyesal jika ini tidak dilakukan,
termasuk Jokowi sekalipun bisa dijatuhkan dengan isu ini pada saat pencapresan
berikutnya. Ini merupakan kebijakan emas untuk melakukan pemerataan jadi ini harus jadi
gerakan, bukan sebagai kebijakan biasa. Gerakan yang dimaksud disini adalah adanya
partisipasi publik
• Mereka yang sudah dapat harus wajib ikut mendampingi kepada yang belum berhasil.
• Mengajak lembaga-lembaga asosiasi internasional untuk ikut bergabung misalnya pencinta
drone bisa dikerahkan untuk membantu pemetaan, begitu juga dengan perguruan tinggi,
NGO dan para champion bisa dikoordinasikan untuk mencapai target ini, jika perlu untuk
dana bisa saweran
• Kita juga meminta Bapak Jokowi untuk memimpin langsung terkait perhutanan sosial.
• Ada operation room sebagai gerakan bersama, sebab jika ini sukses maka ini akan menjadi
bagian dari sejarah Indonesia.
• Bapak Wardono
• PP No.39 menyebut bahwa periodenya 35 tahun dan dapat diwariskan, faktanya di
Perhutani sudah banyak perhutanan sosial dengan PMDH sebagai pesertanya dan mereka
membentuk lembaga masyarakat desa hutan yang menerima bagi hasil dari Perhutani
selama ini, sayangnya PMDH diinformasikan tidak terkait dengan desa sehingga tidak ada
yang mengontrol pemakaian dana ini, maka perlu ada yang mengatur PMDH bisa terkait
dengan lembaga desa dan bisa diarahkan
• Setelah keluar PP No.39 banyak pensiunan yang takut ada masalah jika diwariskan tetapi
disamping itu juga bisa mengurangi kemiskinan rakyat sekitar hutan dan melestarikan
hutan, jadi perlu adanya integrasi PMDH dan PP No.39 sehingga tidak ada overlap
• Jangka waktu 35 tahun dirasa terlalu lama sehingga ketika disuruh pergi tidak mau jadi
mestinya 35 tahun ini dilakukan secara bertahap melalui pengkajian, misalnya setiap 5
tahun ada evaluasi, dimana jika selama 5 tahun performa peserta ini tidak baik semestinya
diganti dan terkait bisa diwariskan harus ada syaratnya misalnya dia harus tinggal disitu
untuk menggarap bukan tinggal di kota dan dikelola oleh orang lain.

• Seleksi peserta harus diperketat
Tanggapan para narasumber :
• Bapak Apiq:
• Terkait dengan pendelegasian : Menteri sangat concern terkait pendelegasian ini. Hal ini
akan kita laporkan kepada Bapak Dirjen, selain itu mohon bantuan dari PSM bisa diskusi
langsung dengan Menteri dan Sekjen agar pendelegasian ini dipercepat
• Revisi PP 35 sedang dalam proses, kita hanya mendorong agar PP 35 segera diproses
sebab intinya ada di Kementerian Keuangan dan kita akan membuat tim khusus untuk
percepatan
• Sumber dana lain sebenarnya DAK, sebab tahun 2016 dan 2017 tidak ada DAK padahal kita
penyumbang BNBP terbesar walaupun hutan yang menjadi korban sebesar 5 triliyun tetapi
yang kembali pada kita dalam bentuk APBN hanya sekitar 1,2 triliyun saja
• Terkait Dekon : anggaran kami sangat terbatas
• Target 2,7 juta hektar tetapi realisasi 1,1 juta sudah ada sejak tahun 2007, 2015-2017
hanya 605 ribu yang merupakan tambahan RPJMN sebelumnya, oleh karena itu kami
pernah diundang oleh teman-teman KSP untuk melihat kembali berapa realitas yang bisa
dicapai dari 12,7 yang menjadi target.
• Terkait hutan adat di SUMBAR : ada kesepakatan dengan pendamping di SUMBAR terkait
hutan adat ini, karena proses hutan adat membutuhkan proses Perda yang lama dan besar
biayanya sebab kunkernya banyak maka di SUMBAR disepakati sebagai HPHD sebagai
briging sebelum menjadi hutan adat, sebab secara pengelolaan dan pemanfaatan hutan
adat dan hutan desa hampir sama dimana bedanya jika hutan desa masih dalam kawasan
hutan negara sementara hutan adat sudah dilepaskan dari kawasan hutan negara. Hal ini
pernah dilakukan juga di Aceh.
• Pada saat Bapak Jokowi pidato di DPR yang menyatakan bahwa tahun 2019 harus
mencapai target 707.000 hektar, kami terperanjat sebab itu sangat besar. 2 hari yang lalu
kami telah mengumpulkan teman-teman LSM dan kami sudah bisa mengumpulkan sekitar
330.000 hektar saja dan dalam waktu dekat kami akan mengundang lagi teman-teman
penggiat juga teman AMAN yang sudah mengklaim ada 8 juta, termasuk dengan BRWA dan
Komnas HAM yang akan kita coba overlay dengan peta yang kami miliki
• Terkait PP No.39, Perdirjen yang mengintegrasikan PP No.83 dan PP No.39 sudah terbit.
Ada 2 Perdirjen yaitu :
• Terkait verifikasi yang melibatkan teman-teman LMDH sebagai pelaksana kegiatan
PHBR, jadi LMDH sudah berperan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada LMDH
sama persis ketika kelompok menginginkan di PHPS
• Terkait waktu 35 tahun, sebenarnya teman-teman LPMDH yang kita minta dalam
koridor PP No.83 itu ditingkatkan dengan memberikan SK tentang perlindungan dan
pengakuan
• Kami belum merilis angka, berapa areal yang ada di Perum Perhutani yang akan di PHPS
kan tetapi pasti wilayah yang tidak berhutan dan ada konflik sehingga ada ground check
terhadap kegiatan-kegiatan yang akan di PHPS-kan dan meminta tolong untuk menjaga
agar tidak ada kegaduhan.
• Tanggapan Bapak Usman :
• Memang harus ada perubahan rekomendasi, PP.35 memang harus direvisi, dana reboisasi
harus digunaan untuk percepatan PS. Mengapa dana terparkir karena adanya PP no.35
tersebut.

• Tanggapan Bapak Hendry Subagyo :
• Proses pendelegasian harus hati-hati sebab dari aspek hukum administrasi hal ini
merupakan satu peralihan kewenangan dan sebaiknya didetilkan dalam konteks pedoman
termasuk skema monevnya sehingga ketika ada masalah bisa diambil alih oleh KLHK dan
sistem pendelegasian ini harus melihat kapasitas daerah
• Utk target, target politik 12,7 sebaiknya tidak diturunkan tetapi dirasionalkan saja tiap
tahunnya berpa sehingga daerah bisa mengikuti. Hal ini bisa menjadi ukuran juga jika
terjadi proses pendelegasian, bisa dilihat apakah setiap tahunnya daerah tersebut bisa
memenuhi atau tidak
• Khusus reboisasi, harus dipikirkan aspek penggunaan dananya. Ketika digunakan untuk
yang lain apakah tidak ada masalah? kecuali jika memang tidak ada reboisasi didaerah
tersebut maka bisa difikirkan tentang skema ini.
• Terkait riset : kami terbuka untuk diskusi dan dialog, sebab riset ini berbeda dengan yang
dikembangkan oleh UNDP sebab ini merupakan persfektif dari masyarakat sipil yang
melihat pemerintah daerah setempat termasuk asesornya pun merupakan masyarakat
setempat. Dari riset ini kami berharap bisa memberi masukan kepada pemerintah dan
khususnya masyarakat sipil agar bisa angagement dengan pemerinta daerah sebab
sebetulnya yang kami tuju masyarakat sipil bisa memperkuat di pemerintah setempat.
• Tanggapan Bapak Hidayat Lamakarate
• Dalam salah satu rekomendasi ada dikatakan bahwa dalam rangka mempercepat
pencapaian angka yang diharapkan salah satunya mendorong terkait dana desa. Hanya
menyarankan saja sebaiknya desa jangan diberi beban baru lagi, sebab desa sedang
tertatih-tatih menyesuaikan program pemerintah saat ini
• Penerapan kepada Pemda agar mengalokasi dana untuk program perluasan perhutanan
sosial maka akan jadi beban daerah lagi jadi sebaiknya biarlah kepala daerah kreatif
mengalokasikan dana ini.
• Tangapan Bapak Usman :
• Sebagai klarifikasi, mengapa inovasi ADD bisa digunakan untuk desa, sebenarnya ini bukan
program baru sebab ADD mandatnya adalah 10% dari dana perimbangan dialokasikan
untuk kabupaten, lalu kabupaten mengatur penggunaan ADD tersebut jadi ini bukan beban
baru tetapi merupakan mandatori.
• Tanggapan Ibu Suraya :
• Jika dilihat dari perjalanannya, teman-teman Pesona merupakan bagian dari gerakan,
teman-teman yang bekerja di kehutanan konsolidasinya sudah bagus dibanding yang lain,
jadi ini merupakan gerakan tetapi karena persoalannya besar maka kita memilih arena
yang mana. Sebenarnya yang paling lemah adalah arena tapak sehingga itu yang harus kita
fikirkan
• Terkait dengan pelimpahan, yang diperlukan adalah memberikan rekomendasi kepada
Menteri jadi jangan menunggu sebab teman-teman Kementerian saat ini sangat terbuka
untuk diskusi.
• Kita juga harus mulai bicara dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, sebab jika KLHK
yang bicara maka akan dianggap conflict of interest.
• Tentang rehabilitasi, jika revisinya terkait kementerian maka bisa dilakukan jadi inisiatif
harus bisa kita lakukan.
• Yang penting setelah satu setengah tahun jangan kembali lagi seperti semula, sebab kalau
kembali maka kita dan pemerintah akan gagal.

Pertanyaan Lanjutan
• Bapak Yando Zakaria :
• Jika mendengar paparan diatas sebenarnya mesin PS ini kuno, PP No.83 itu seperti mobil
baru yang dicat baru, jadi soal angka-angka, soal keuangan, soal inovasi, reformasi
kewenangan mengindikasikan bahwa kita harus merubah paradigma kita jangan
menggunakan paradigma yang ada saat ini. Kata kuncinya adalah desentralisasi tetapi
sejauhmana desentralisasi ini harus dilakukan. Keuangan bukan masalah jika daerah dan
desa diikutkan. Kita harus berubah dari apa yang ada sekarang. Ada peluang untuk berubah
dimana PR-nya kapan kita duduk bersama untuk membuat skema baru dari PS
• Bapak Jarno
• Di Jember tidak bicara PP No.39, sebab PP No.39 dan PP No.83 itu roh-nya sama. Kita
sudah mendorong dengan Perhutani, dimana semua areal di KPH Jember akan di
kemitrakan kehutanan dengan PP No.83 dan ini sudah siap, hanya saja penggerak di
lapangan dalam pendampingan kekuarangan pendanaan, jadi mohon dukungan
pendanaan di pendampingan
• Bapak dari Palu
• Di Palu baru dilakukan workshop tentang beberapa kontribusi teman-teman CSO untuk
percepatan perhutanan sosial di Sulawesi Tengan dan rekomendasinya ini ingin diserahkan
ke pemerintah daerah Sulteng. Harapannya rekomendasi ini bisa dilaksanakan bersama
untuk menunjukan CSO dan Pemda bisa bekerjasama dalam mendorong perhutanan sosial
di Sulawesi Tengah
• Bapak AMAN Maluku Utara
• Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan terkecil di Indonesia, tetapi terbanyak
memiliki ijin pertambangan
• Dalam lokakarya perhutanan sosial di Maluku Utara yang telah kami laksanakan, ada
roadmap yang sudah kami usung lewat internal AMAN dan teman-teman komunitas,
agendanya antara lain :
• Agenda prioritas untuk mendorong 4 desa menjadi hutan adat yang infrastrukturnya
sudah disediakan baik peta wilayah adat, SK Bupati Halmahera Utara dan peta wilayah
adat di 4 komunitas
• Perjuangan Ramperda (perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat) yang
menjadi prioritas pemerintahan baru yaitu di Halmahera Tengah pada tahun 2018. Oleh
karena itu dalam forum ini 4 komunitas tersebut bisa dikonsolidasikan dengan Bapak
Dirjen untuk segera bisa dimasukan agar 4 komunitas itu bisa dijadikan sebagai hutan
ada dengan infrastruktur yang sudah kami sediakan.
• Ada 6 komunitas tetapi belum melakukan pemetaan karena terkendala aspek
pembiayaan
• Di Maluku Utara belum memiliki Pokja perhutanan sosial
• Rekomendasi dalam lokakarya, Pokja harus mewakili semua stake holder dan melibatkan
teman-teman NGO, Akademisi dan Media agar bisa melakukan ini sebab birokrasi disana
tidak memiliki ‘syahwat’ untuk membicarakan tema ini
• Tanggapan Bapak Apiq
• Klarifikasi terkait Pokja, Jika Pokja berisi birokrasi maka namanya bukan Pokja lagi sebab
Pokja itu seharusnya diisi oleh semua stake holder
• Meminta 4 lokasi yang tadi disampaikan.

Penutup
Bapak Lili menyampaikan bahwa diskusi yang molor hampir 15 menit ini membuktikan bahwa
semangat kita untuk membicarakan perhutanan sosial sangat tinggi. Terimakasih

