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1. Perhutanan Sosial:
Akses legal pengelolaan hutan untuk masyarakat di
dalam hutan dan sekitar hutan

Perhutanan Sosial merupakan program
kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk
mengurangi kemiskinan, pengangguran dan
ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan
hutan, melalui upaya pemberian akses legal kepada
masyarakat setempat atau sekitar hutan dalam lima
skema yakni pengelolaan hutan desa, hutan
kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat
serta kemitraan kehutanan dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
kelestarian sumber daya hutan. Berbeda dengan
pendekatan pengelolaan hutan konvensional yang
hanya fokus pada kayu atau konservasi alam saja,
perhutanan sosial berusaha menyeimbangkan
manfaat dan fungsi-fungsi hutan untuk
perlindungan, konservasi, sosial dan ekonomi1.
Dalam kesempatan rapat terbatas pada 21
September 2016, Presiden Joko Widodo
menyampaikan bahwa “Hutan sebagai sumber
penghidupan warga masyarakat pedesaan, harus
dioptimalkan fungsinya secara sosial, supaya dapat
membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan.
Untuk itu, diperlukan kebijakan perhutanan sosial
yang memberikan akses pengelolaan sumber daya
hutan bagi warga masyarakat di dalam dan di
sekitar hutan.2” Kemudian, disampaikan juga oleh
Presiden Jokowi bahwa ada 25.863 desa di dalam
dan sekitar kawasan hutan, di mana 71%
menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan.
Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan
yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber
daya hutan.

1

Pemerintah Indonesia, khususnya era
Pemerintahan Jokowi cukup serius menjadikan
perhutanan sosial sebagai bagian dari program
nasional. Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah
berani menetapkan alokasi perhutanan sosial
sebesar lebih dari 20% dari total luasan kawasan
hutan Indonesia. Pemerintahan Jokowi melalui
Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) mematok target luas hutan yang akan
dicadangkan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm),
Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR),
Hutan Adat (HA), dan kemitraan dari data dasar
500.000 pada tahun 2014 menjadi seluas 12,7 juta
hektar secara kumulatif pada tahun 20193. Tentu
saja, penetapan ini disambut baik oleh banyak pihak
dan menunjukkan komitmen keberpihakan
pemerintah untuk membuka akses pengelolaan
hutan oleh masyarakat dimana pada periodeperiode sebelumnya, akses pengelolaan oleh
masyarakat masih di bawah 5% sementara akses
pengelolaan untuk swasta dibuka secara besarbesaran.
Kebijakan Perhutanan Sosial diharapkan
memberikan solusi-solusi terhadap pengangguran,
kemiskinan, konflik lahan, rehabilitasi lahan dan
pemulihan bentang alam, dan menyediakan rasa
aman dan kedamaian kepada masyarakat dengan
memberi mereka akses legal terhadap sumber daya
hutan dan kawasan hutan.

Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, KLHK 2018.
http://presidenri.go.id/hutan/presiden-jokowi-akses-warga-ke-perhutanan-sosial-harus-diperluas.html
3
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2. Perkembangan Kebijakan
Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial sebagai konsep pemberian
akses legal bagi masyarakat untuk memanfaatkan
sumber daya hutan sudah berproses sejak Tahun
1990. Sebelum Tahun 1990, masyarakat yang tinggal
di dalam dan di sekitar hutan belum dipandang
sebagai komunitas yang memiliki potensi dan
kemampuan untuk memainkan peranan penting
dalam pengelolaan hutan.Tetapi sebaliknya mereka
hanya dilihat sebagai tenaga kerja murah dalam
kegiatan perkebunan dan kehutanan. Dalam kurun
waktu Tahun 1990 sampai 1998, perhatian dan
tingkat kesadaran bahwa masyarakat yang tinggal
di dalam dan sekitar hutan dapat berperan aktif
sebagai pengelola hutan semakin meningkat.
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
hutan sebenarnya sudah berkembang sejak tahun
1960an khusus pada hutan di Pulau Jawa yang
dikelola oleh Perhutani melalui pembuatan hutan
sistem tumpang sari. Sejak tahun 1972, Perhutani
terus mengembangkan beragam pendekatan
pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan
seperti pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), Pembangunan Masyarakat Desa Hutan/
PMDH (1982), Perhutanan Sosial (1984),
Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu/
PMDHT (1994), dan Pengelolaan Hutan Berbasis
Masyarakat/PHBM sejak 2001 hingga saat ini.4
PHBM kemudian diintegrasikan dalam program
Perhutanan Sosial dalam skema IPHPS.
Pada tataran kebijakan, pengaturan perhutanan
sosial telah berevolusi sejak tahun 1990an melalui
skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang
dikenalkan pertama kali pada 1995 melalui

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622 Tahun
1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan.
Pedoman ini memberikan peluang kepada
masyarakat sekitar hutan untuk ikut memanfaatkan
hutan sesuai dengan fungsinya. Dua tahun
kemudian, pelibatan masyarakat ini diperkuat
dengan peningkatan status pengelolaan hutan
berupa Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan
(HPHKm) melalui Keputusan Menteri Kehutanan
dan Perkebunan Nomor 677/1997 tentang Hutan
Kemasyarakatan. Pengaturan ini kemudian
disempurnakan lagi pada 1999 sejalan dengan
ditetapkanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan. Pengaturan HKm
kemudian disempurnakan lagi pada 2001 sejalan
dengan pelaksanaan UU Otonomi Daerah dimana
daerah dengan kewenangan urusan hutan yang
dimilikan mulai terlibat dalam proses perijinan
IUPHKm.
Tahun 2007 merupakan tonggak
perkembangan pengelolaan hutan dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan. Dalam konteks perhutanan
sosial, peraturan ini mulai mengenalkan skema baru
selain Hutan Kemasyarakat yaitu Hutan Tanaman
Rakyat (HTR), dan Hutan Desa. Pada tahun-tahun
berikutnya, berdasarkan pada PP ini lahir beberapa
peraturan menteri yang mengatur penyempurnaan
HKm (2009-2011), pengaturan HTR (2011),
pengaturan kemitraan kehutanan (2013),
pengaturan Hutan Desa (2014) dan pengaturan
Hutan Hak (2015).

4

Bahan paparan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, “Skema Transisi Penyelenggaraan Perhutanan Sosial
di Wilayah Kerja Perum Perhutani,” dalam Seminar Isu Strategis DRD, Pasuruan, 27 September 2017.
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Gambar 1. Perkembangan Kebijakan Perhutanan Sosial

Kemudian pada 2016, dalam rangka
percepatan pelaksanaan perhutanan sosial, semua
pengaturan skema pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan hutan digabung dan disederhanakan
dalam satu pengaturan mengenai Perhutanan Sosial
yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/
Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, bahkan
telah dilengkapi dengan pengaturan skema hutan
adat.
Dalam rangka mengakomodir kepentingan
masyarakat sekitar hutan yang berada di pulau
Jawa, pemerintah juga menerbitkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang
perhutanan sosial di wilayah kerja Perum
Perhutani.
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Skema Perhutanan Sosial
Perkembangan kebijakan perhutanan sosial di
Indonesia hingga lahirnya Permen LHK P.83/2016
tentang Perhutanan Sosial menetapkan 5 skema
perhutanan sosial yaitu Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat,
Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Secara
umum semua skema tersebut kecuali Hutan Adat
dapat dilaksanakan pada kawasan hutan negara baik
hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan
konservasi. Secara lebih rinci Tabel 1 di bawah ini
menjelaskan pelaksanaan setiap skema perhutanan
sosial dari sisi lokasi, bentuk hak/ijin pengelolaan
yang diberikan, siapa yang dapat mengajukan ijin
dan status serta jangka waktu pengelolaan. Kecuali
Hutan Adat, semua skema perhutanan sosial
memiliki jangka waktu hingga 35 tahun dan dapat
diperpanjang sesuai kondisi dan kebutuhan.

Tabel 1. Skema Perhutanan Sosial di Indonesia

Sumber: dirangkum dari Permen LHK P.32/2015 tentang Hutan Hak dan Permen LHK P.83/
2016 tentang Perhutanan Sosial

3. Capaian Perhutanan Sosial
Secara keseluruhan, akumulasi luas areal hutan
yang dikelola dengan skema perhutanan sosial
hingga tahun 2019 telah mencapai sekitar 2,86 juta
ha yang terdiri dari Hutan Desa sebanyak 1,34
juta ha (50%), Hutan Kemasyarakatan 666 ribu ha

(25%), Hutan Tanaman Rakyat 340 ribu ha (13%),
Kemitraan Kehutanan 338 ribu ha (11%), IPHS
Perhutani 25 ribu ha (1%), dan Hutan Adat 24 ribu
ha (1%).

Gambar 2. Capaian Perhutanan Sosial sampai Tahun 2019

Sumber: diolah dari data Ditjen PSKL per Oktober 2019

Terhitung sejak tahun 2005, perkembangan
luas area perhutanan sosial terus mengalami
peningkatan dari 59 ribu akhir 2009 meningkat
menjadi 455 ribu pada akhir 2014 kemudian
meningkat lagi menjadi 2,8 juta pada 2009.
Peningkatan yang signifikan terjadi periode 20152019 atau era Pemerintahan Jokowi yang mencapai

2,4 juta ha atau sekitar 5 kali lipat dari capaian
selama 10 tahun periode pemerintahan
sebelumnya. Peningkatan yang paling drastis terlihat
pada skema Hutan Desa yang mengalami
peningkatan sebesar 1,2 juta pada periode yang
sama.
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Tabel 2 Pencapaian Perhutanan Sosial
Menurut Periode RPJMN

Sumber: Diolah dari data Ditjen PSKL per Oktober 2019

Total pencapaian perhutanan sosial pada
periode 2005-2009, hanya sebesar 59 ribu ha
dengan komposis Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
sebesar 54,8 persen, Hutan Kemasyarakatan
(HKm) sebesar 41,3 persen, sementara Hutan
Desa (HD) hanya 4 persen. Pada periode 2010-

2014 tidak banyak perubahan dari sisi komposisi
perhutanan sosial. Skema HTR dan HKm masih
prioritas, meskipun sudah ada peningkatan untuk
skema HD. Skema HTR sebesar 42,5 persen, HKm
sebesar 33,6 persen, disusul HD sebesar 19,1
persen, dan Kulin KK sebesar 4,7 persen.

Grafik 1. Proporsi Capaian Perhutanan Sosial Menurut Skema

Sedangkan pada periode 2015-2019, skema
HD didorong sebagai skema prioritas dengan
peningkatan areal hampir 18 kali lipat dari periode
sebelumnya. Secara komposisi, proporsi DH
menjadi lebih dominan yaitu 56,3 persen, disusul
HKm sebesar 22,3 persen, Kulin KK sebesar 13,3
persen, dan HTR sebesar 6,1 persen. Hutan Adat,
sudah ada 24,1 ribu hektar atau 1% dari skema PS
yang ada.
Pencapaian yang eksponensial pada periode
2015-2019 didukung antara lain oleh terobosan
dalam regulasi perhutanan sosial melalui omnibus
law P.38/2016 yang menggabungkan semua
pengaturan perhutanan sosial dan menyeG





 

    

derhanakan proses perijinan pengolaan perhutanan
sosial. Namun demikian, terobosan tersebut masih
belum mampu mencapai target yang ditetapkan.
Secara kumulatif capaian hingga akhir tahun 2019
sebesar 2,86 juta atau sekitar 22 persen dari target 12,7 juta yang dimuat dalam RPMJN 2015-2019.
Sementara capaian perhutanan sosial menurut
provinsi jika dibandingkan terhadap alokasi masingmasing provinsi terlihat masih sangat rendah.
Sebanyak 27 provinsi atau 81,8 persen capaiannya
masih dibawah 50 persen, 12 provinsi di bawah
25 persen, 12 provinsi lainnya di bawah 40 persen,
dan 3 provinsi capaiannya antara 40-50 persen.

Tabel 3. Alokasi PIAPS dan Capaian Perhutanan Sosial Per Provinsi,
per 7 Oktober 2019

Sumber: Dirjen PSKL- KLHK, 7 Oktober 2019 dan S-296_PK_2019

4. Pembiayaan Perhutanan Sosial
dan Kebutuhannya
Secara umum pembiayaan perhutanan sosial
dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok
pembiayaan yaitu pembiayaan penyiapan
perhutanan sosial dan pembiayaan pengembangan
usaha perhutanan sosial. Penyiapan perhutanan
sosial mencakup kegiatan penyiapan lahan,
pembentukan Pokja PS, sosialisasi dan fasilitasi
permohonan masyarakat. Keluran dari kegiatan
penyiapan ini adalah penetapan peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS) dan penerbitan ijinijin pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk
HPHD, IUPHkm, IUPHHK-HTR, dan berbagai
kerjasama kemitraan kehutanan.

Sementara pengembangan usaha perhutanan
sosial mencakup berbagai kegiatan yang ditujukan
untuk memanfaatkan areal perhutanan sosial yang
sudah diberikan akses legalnya kepada masyarakat
mencakup sosialisasi pengembangan usaha,
penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, penyusunan rencana usaha,
fasilitasi pembiayaan dan akses pasar.
Dalam konteks pembiayaan, APBN masih
menjadi tumpuan pembiayaan perhutanan sosial
saat ini. Selama periode 2015-2018, realisasi APBN
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yang dikelola Direktorat Jenderal Perhutanan
Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL)
mencapai sekitar Rp 956 milyar atau sekitar Rp
239 milyar per tahun. Dari jumlah itu, anggaran
yang secara spesifik untuk perhutanan sosial
mencapai sekitar Rp 607 milyar atau rata-rata Rp

152 milyar per tahun yang dialokasikan untuk
penyiapan lahan perhutanan sosial dan
pengembangan usaha perhutanan sosial.Anggaran
ini termasuk anggaran yang dialokasikan untuk 5
Balai PSKL.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Ditjen PSKL-KLHK (miliar rupiah)

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PSKL Tahun 2015-2018

Selain APBN, sumber pembiayaan perhutanan
sosial lainnya adalah APBD Provinsi. Namun, belum
semua provinsi mengalokasikan anggaran
perhutanan sosial. Pada periode 2015-2017, dari
10 provinsi yang mengalokasikan anggaran untuk

perhutanan sosial tercatat mencapai sekitar Rp
14,4 milyar yang digunakan untuk kegiatan
penyiapan sekitar Rp 6,5 milyar dan pengembangan
usaha sekitar Rp 7,8 milyar.

Tabel 5 Anggaran Perhutanan Sosial di 10 Provinsi Terpilih

Sumber: diolah dari Bahan Presentasi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Optimalisasi
Penggunaan DBH DR 2017.

Kebutuhan Pembiayaan Dalam
Rangka Percepatan Perhutanan
Sosial
Pembiayaan perhutanan sosial dikategorikan
dalam dua kelompok pembiayaan yaitu pembiayaan
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penyiapan dan pembiayaan pengembangan usaha
di wilayah perhutanan sosial. Pembiayaan penyiapan
mencakup pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan
antara lain penyiapan peta perhutanan sosial
(PIAPS), pembentukan pokja PPS, sosialiasi
perhutanan sosial, dan fasilitasi permohonan ijin

pengelolaan perhutanan sosial. Sementara pada sisi
pembiayaan pengembangan usaha mencakup
antara lain fasilitasi penyusunan rencana

pengelolaan dan rencana usaha dan fasilitas sarana
usaha, akses permodalan dan pemasaran hasil
hutan.

Gambar 3. Kerangka Pembiayaan Perhutanan Sosial

Dalam konteks perhitungan kebutuhan
pembiayaan perhutanan sosial, paper ini hanya
menghitung perkiraan kebutuhan pembiayaan
penyiapan. Perhitungan penyiapan pembiayaan
didasarkan pada berbagai kegiatan pada tahapan
penyiapaan yang mencakup kegiatan penyiapan
peta PIAPS, sosialiasi dan koordinasi penyiapan

perhutanan sosial, fasilitasi usulan atau
permohonan ijin pengelolaan perhutanan sosial,
verifikasi permohonan, legalisasi dan penerbitan
SK ijin perhutanan sosial. Proses bisnis kegiatan
penyiapan perhutanan soisal bisa dilihat dalam
Gambar 4 di bawah ini.

Gambar 4. Proses Bisnis Penyiapan Perhutanan Sosial

Sumber: Roy Salam (2017)





 

    

Perhitungan kebutuhan pembiayaan penyiapan
perhutanan sosial didekati melalui dua variabel
yaitu target area perhutanan sosial yang akan
dikembangkan dan nilai biaya penyiapan per hektar
(unit cost/ha).Target area ditentukan sebesar 12,7
juta hektar dikurangi nilai pencapaian pada akhir
tahun 2019 dengan asumsi tidak ada perubahan

target pada RPJMN yang akan datang. Sementara
nilai unit cost diestimasi pada nilai Rp 138 ribu
per hektar yang merupakan nilai rata-rata dari total
biaya yang dikeluarkan selama periode 2015-2017
dibagi dengan total capaian areal perhutanan sosial
pada periode yang sama. Rincian perhitungan unit
cost bisa dilihat dalam Tabel 6. di bawah ini.

Tabel 6. Pendekatan Perhitungan Unit Cost
Pembiayaan Penyiapan Perhutanan Sosial

Dalam mengembangkan estimasi kebutuhan
pembiayaan penyiapan, disusun beberapa skenario
kebutuhan pembiayaan berdasarkan asumsi target yang akan dicapai setiap tahun, yaitu:
1. Skenario BAU, mengasumsikan capaian per
tahun sebesar 1,2 jt ha berdasarkan
kemampuan capaian pada tahun 2018.
2. Skenario Progresif, mengasumsikan ada
peningkatan lebih besar dari target BAU
sebesar dua kali lipat.
3. Skenario KLHK, merupakan estimasi
KLHK dengan target 1,85 jt ha per tahun
yang diperoleh dari pembagian sisa target
sebesar 9,8 juta ha selama 5 tahun5. KLHK
memiliki unit cost sendiri untuk
menghitung kebutuhan biaya penyiapan
sebesar Rp 327 ribu per hektar.

5

Berdasarkan perhitungan tersebut, total
kebutuhan untuk pembiayaan penyiapan
perhutanan sosial untuk mencapai target 12,7 juta
ha adalah Rp 1,3 triliun atau rata-rata per tahun
sekitar 169 milyar sampai dengan 338 milyar
tergantung dari setiap skenario. Untuk skenario
KLHK dengan unit cost KLHK diperkirakan total
biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 3,2 triliun
selama 5 tahun atau Rp 643 milyar per tahun.
Sementara dari sisi pencapaian target perluasan
area perhutanan sosial, perkiraan pencapaian target perhutanan sosial akan dicapai pada tahun 2023
dengan skenario progresif, tahun 2004 skenario
KLHK dan tahun 2027 dengan skenario BAU (Lihat
Grafik 4).

Bahan Presentasi Direktur Jenderal PSKL Kementerian KLHK,”Akselerasi Perhutanan Sosial Dalam Perencanan
Pembangunan Kehutanan: Masukan Untuk Draft RPJMN 2020-2024. Jakarta 28 Mei 2019.


 

 

    

5. Sumber-Sumber Pembiayaan
Perhutanan Sosial
APBN
Dana KLHK
Dana Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan adalah dana APBN yang dikelola oleh
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari total
anggaran Ditjen PSKL tahun 2019 sebesar Rp 452
milyar, sebesar Rp 314,8 milyar (70%) dialokasikan
untuk perhutanan sosial. Jumlah ini meningkat
dibanding realisasi anggaran perhutanan sosial
tahun 2018 sebesar Rp 273 milyar.

Dana Kementerian Desa PDTT
Percepatan perhutanan sosial tidak hanya
menjadi tanggungjawab Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, tetapi harus didukung
dengan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran
dari lintas kementerian dan lembaga negara terkait,
termasuk Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

sosial khususnya yang terkait dengan skema Hutan
Desa dan Hutan Kemasyarakatan. Hutan Desa
memiliki keterkaitan erat dalam konteks
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,
sedangkan Hutan Kemasyarakatan memiliki
hubungan dengan kerangka pembangunan kawasan
perdesaan.
Adapun bentuk dukungan kegiatan dan
anggaran yang disediakan oleh Kementerian Desa
PDTT meliputi coaching clinic pembuatan usulan
perhutanan sosial, dan bantuan berbasis produk
unggulan desa untuk Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa) sebagai lembaga pengelola perhutanan
sosial yang telah mendapatkan ijin kelola.
Coaching clinic telah dilakukan sejak tahun
2016 sampai tahun 2018 untuk 10 Provinsi melalui
skema kegiatan yang dilaksanakan bersama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat Provinsi.
Adapun pada tahun 2018 bantuan kepada
BUMDesa/lembaga pengelola perhutanan sosial
yang telah mendapatkan izin adalah sebebsar
Rp9,85 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Secara programatik, Kementerian Desa PDTT
mendukung percepatan pelaksanaan perhutanan
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Tabel 7. Rekapitulasi Bantuan Kementerian Desa PDTT (2018)
Untuk Kegiatan Pasca Ijin Perhutanan Sosial Berbasis Desa

Sumber: Presentasi berjudul: “Integrasi Dampak Pengelolaan Lahan Perhutanan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Oleh Ir. Leroy Samy Uguy, MA., Ph.D, Direktur Pendayagunaan
Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Kementerian Desa PDTT.

Dana Reboisasi (DBH DR)
Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari
pemegang izin usaha pemanfaatan hutan alam yang
berupa kayu dan merupakan sumber penerimaan
negara bukan pajak (PNBP). Sebesar 40% dari total penerimaan DR dikembalikan ke daerah
penghasil dalam bentuk transfer Dana Bagi Hasil
Dana Reboisasi (DBH DR) dalam rangka reboisasi
dan rehabilitasi.6

Seiring berlakukanya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dimana pengelolaan hutan dialihkan dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah
Provinsi, maka sejak tahun 2017 DBH DR hanya
ditransfer kepada Pemerintah Provinsi sementara
Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi menerima
transfer DBH DR.

Grafik 5. Sisa DBH DR Di Pemerintah Daerah 2017-2019

6

Pasal 10 ayat (1) PP No. 35/2002 tentang Dana Reboisasi
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Sejak adanya upaya perluasan penggunaan
DBH DR, pemerintah daerah sudah mulai
menggunakan DBH DR tersebut, meskipun sisa
DBH DR di daerah masih cukup besar. Hingga
2017, sisa total DBH DR tercatat sekitar Rp 6,43
triliun yang terdiri dari Rp 6,12 triliun di kas
Kabupaten/Kota, Rp 312 milyar pada kas daerah
Pemerintah Provinsi.Tahun 2018, jumlah sisa DBH
DR sebesar Rp4,7 trilliun, terdiri dari 4,5 T ada di
kas Kabupaten/Kota dan 292 miliar di provinsi.
Akumulasi Sisa DBH DR pada kas provinsi tahun
2019 sebesar Rp4,54 Trilliun, tercatat Rp3,7 Trilliun
di Kabupaten dan Rp839 milyar di Provinsi.7
Besarnya dana yang mengendap pada kas
daerah utamanya disebabkan pengaturan yang
ketat dalam Peraturan Pemerintah No. 35/2002
tentang Dana Reboisasi. Menurut peraturan ini,
Dana Reboisasi hanya dapat digunakan untuk
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Di sisi lain
daerah memiliki keterbatasan lahan kritis yang
seharusnya direhabilitasi. Selain itu, pemerintah
daerah juga tidak dapat melakukan kegiatan
penanaman di kawasan hutan karena menurut UU
Pemerintahan Daerah kegiatan itu merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat.

Untuk mengatasi kendala penggunaan dan
meningkatkan serapan DBH DR oleh pemerintah
daerah, pada akhir tahun 2017, pemerintah melalui
Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/
2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam
Dana Reboisasi. PMK ini merupakan mandat
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang
APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur
penggunaan DBH Dana Reboisasi yang diterima
provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di
rekening kas umum daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan PMK ini, arah kebijakan DBH DR
digunakan untuk mendukung pengendalian
perubahan iklim dan perhutanan sosial, serta
memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).8
Pemerintah kemudian melakukan revisi PMK
Nomor 230/PMK.07/2017 dengan PMK Nomor
131/PMK.07/2019. PMK ini merupakan mandat
dari Pasal 11 ayat (21) Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. Perubahan
yang dilakukan dalam revisi PMK ini adalah sebagai
berikut:

7

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor
S-296/PK/2019 tertanggal 5 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Sisa DBH DR Definitif di Tahun 2019
6
8 Pasal 10 ayat (1) PP No. 35/2002 tentang Dana Reboisasi
Pasal 2 PMK No. 230/PMK.07/2017 Jo. PMK 131/PMK.07/2019
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Tabel 8. Perbandingan PMK 230/2017 dan PMK 131/2019

Berdasarkan PMK 131/2019, penggunaan DBH
DR difokuskan untuk mendukung pengendalian
perubahan iklim dan percepatan perhutanan sosial,
sedangkan kegiatan pencegahan kebakaran hutan
dan lahan tidak lagi menjadi prioritas penggunaan
dana reboisasi, namun bukan bearti pemerintah
mengabaikan untuk melakukan upaya pencegahan
kebakaran hutan dan lahan. Kemudian melalui PMK
131/2019, terjadi penghapusan pengaturan minimal 50% untuk kegiatan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan.
Artinya daerah yang tinggi potensi karhutla tetap
harus mengalokasikan DBH DR untuk pencegahan
dan penanggulangan karhutla sesuai kondisi
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masing-masing daerah, begitu juga terhadap daerah
yang rendah potensi karhutla.
Beberapa kegiatan pendukung perhutanan
sosial seperti; penangan konflik tenurial dan hutan
adat diatur lebih fleksibel tanpa merincikan
kegiatan seperti yang diatur dalam Perdirjen No.1
tahun 2018, diantaranya; pengaduan dan
pendaftaran konflik, pemetaan/assesment konflik
tenurian, fasilitasi/ mediasi konflik dan pengakuan
hutan adat. Dengan demikian, pemerintah daerah
dapat melakukan penyesuaian kegiatan dilapangan
sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Penggunaan sisa DBH DR
Kabupaten Kota Untuk
Perhutanan Sosial
Berdasarkan Peraturan Dirjen Perimbangan
Keuangan No. Per-1/PK/2018 tentang prosedur
pembahasan, format, dan standar rincian rancangan
kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH
Sumber Daya Alam Dana Reboisasi, sisa DR
Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk kegiatan
pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura),
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan,
penanaman pohon pada lahan di luar kawasan, dan
penanaman bambu pada kanan kiri sungai,

sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA),
sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah.
Penggunaan DR kabupaten/kota untuk
perhutanan sosial belum dinyatakan secara tegas
dalam ketentuan di atas. Penggunaan sisa DBH DR
untuk perhutanan sosial hanya dapat dilaksanakan
melalui mekanisme penugasan dari Gubernur
melalui mekanisme tugas pembantuan. Dalam
konteks lain, kegiatan penggunaan sisa DBH DR
di Kabupaten/Kota dapat mendukung peningkatan
kapasitas masyarakat penerima ijin perhutanan
sosial melalui kegiatan yang diatur dalam Perdirjen
Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018.

Tabel 9. Kegiatan DBH DR bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber: Lampiran Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan No. Per-1/PK/2018

Mengacu pada ketentuan penggunaan sisa
DBH DR di kabupaten/kota, pemerintah
kabupaten kota diberi waktu hingga tahun 2022
untuk memanfaatkan sisa DBH DR.

Penggunaan DBH DR Provinsi
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH)
Sumber Daya Alam Dana Reboisasi, Pemerintah
Provinsi dapat membiayai kegiatan perhutanan
sosial. Lebih rinci di dalam Peraturan Dirjen
Perimbangan Keuangan No. Per-1/PK/2018
kegiatan perhutanan sosial dapat dilakukan melalui
kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat
dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pro-

gram ini mencakup 4 kegiatan utama yaitu:
1. Kegiatan penyiapan perhutanan sosial
dalam bentuk hutan kemasyarakatan,
hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan
adat dan kemitraan.
2. Pengembangan usaha perhutanan sosial.
3. Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan
Adat.
4. Pembinaan.
Kebijakan perluasan penggunaan DBH DR
telah berdampak pada peningkatan potensi
anggaran perhutanan sosial pada tahun 2019.
Sebagai contoh, anggaran perhutanan sosial di 4
provinsi berikut ini mengalami peningkatan yang
cukup signifikan.
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Tabel 10. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial di 4 Provinsi

Sumber: data APBD Provinsi diolah

Dana Pembiayaan Pembangunan
Hutan (P2H)
Dana P2H adalah bagian dari DR yang dikelola
pemerintah yang ditransfer kepada unit kerja
Badan Layanan Umum (BLU) Pusat P2H pada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
BLU Pusat P2H dibentuk pada 2007 berdasarkan
KMK No. 137/2007 tentang Badan Pembiayaan
Pembangunan Hutan dan mulai beroperasi sebagai
PPK-BLU penuh pada 2010 melalui KMK 105/
2010.
Pada 2012, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI melalui Pusat Pembiayaan
Pembangunan Hutan (Pusat P2H) atau Badan
Layanan Umum (BLU) Kehutanan meluncurkan
program Fasilitasi Dana Bergulir (FDB) untuk
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.Tata cara FDB
diatur dalam Permenhut 36/2012 tentang Tata Cara
Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan

Perkapus P2H No. 01/2012 tentang Pedoman
Permohonan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan
Rakyat tanpa Lembaga Perantara.
Perkapus tersebut mengatur 4 jenis pinjaman
yang dapat dimanfaatkan oleh petani hutan rakyat
yaitu:
1. Pinjaman Pembuatan/Pengayaan Hutan
Rakyat.
2. Pinjaman Pemeliharaan Hutan Rakyat.
3. Pinjaman Wanatani Hutan Rakyat.
4. Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat.
Hingga Juni 2018, Pusat P2H berhasil
menetapkan komitmen pembiayaan melalui program FDB hingga total Rp 1,3 triliun namun
realisasi penyalurannya baru mencapai Rp 651
milyar atau sekitar 50% yang disalurkan kepada
16.235 debitur perorangan, 16 debitur koperasi
dan 30 debitur badan usaha.

Tabel 11. Jumlah Penerima FDB Berdasarkan Sasaran Penerima FDB

Sumber: BLU Pusat P2H
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Dari sisi peruntukkannya, komitmen pinjaman
untuk Perhutanan Sosial mencapai 51% dari total
komitmen pinjaman dan realisasi penyalurannya

hingga pertengahan 2018 mencapai Rp 487,8
milyar atau sekitar 37% dari total komitmen
pinjaman.

Tabel 12. Jumlah Realisasi Komitmen dan Penyaluran FDB
untuk Perhutanan Sosial s.d Juni 2018

Sumber: BLU Pusat P2H

Seiring dengan terbentuknya Badan Pengelola
Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dana P2H
diintergrasikan ke dalam BPDLH. Pengintegrasian
ini harus diawasi untuk memastikan sejauhmana

mekanisme pendanaan baru pada BPDLH tetap
menjamin alokasi untuk percepatan perhutanan
sosial baik dari aspek penyiapan maupun
pengembangan usaha perhutanan sosial.

Kotak 1. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
BPDLH merupakan lembaga baru yang diluncurkan pada 9 Oktober 2019 oleh 3 menteri yaitu Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
BPDLH dibentuk berdasarkan PMK No. 137/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Dana Lingkungan Hidup Pembentukan BPDLH merupakan mandat Peraturan Presiden No. 77 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang mengatur antara lain pengelolaan dana
lingkungan hidup dengan pengelolaan badan layanan umum (BLU). Pembentukan lembaga ini diinisiasi
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2015.

BPDLH merupakan unit organisasi non-Eselon di bidang pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal
Perbendaharaan. BPDLH dipimpin oleh Direktur Utama.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana
Lingkungan Hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa
lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait
lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Susunan Organisasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup terdiri atas:
a. Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi;
b. Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana;
c. Direktur Penyaluran Dana;(
d. Direktur Hukum dan Manajemen Risiko;
e. Satuan Pemeriksaan Intern.
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Menurut Perpres 77/2018, sumber pendanaan lingkungan hidup mencakup:
1. Dana Penanggulangan Pencemaran danf atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan
Lingkungan Hidup yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah termasuk
dari pajak dan retribusi lingkungan hidup.
2. DanaAmanah/Bantuan Konservasi yang bersumber dari hibah dan donasi.
Sementara penyaluran dana lingkungan hidup akan dilakukan melalui mekanisme perdagangan
karbon, pinjaman, hibah, subsidi, dan mekanisme lain yang sesuai peraturan perundangundangan.
Sumber:
Disarikan dari Perpres 77/2018, PMK 137/2019 dan bahan paparan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian tanggal 16 Oktober 2019.

Penggunaan DR RPH dan Cadangan DR
9

Catatan masyarakat sipil menunjukkan bahwa
Per 31 Desember 2017, terdapat sebesar Rp 4,55
triliun kas dana reboisasi bagian pusat yang belum
digunakan, dengan rincian: (a) 96% atau sebesar
Rp4,38 triliun DR Pusat ditampung pada
Rekening Pembangunan Hutan (RPH) pada Bank
BRI dan BTN, dan (b) 4% atau sebesar Rp167,86

miliar masih ditampung dalam rekening cadangan
Dana Reboisasi pada Bank BRI. Jumlah Kas DR
Pusat ini tidak bertambah sejak tahun 2009.
Sementara setiap tahun Pemerintah tetap
mendapat bagian 60% dari pendapatan dana
reboisasi yang disetor ke negara.Apalagi sejak 2010
s.d 2018 tidak ada aliran dana dari RPH ke BLU
Pusat P2H.

Sumber: diolah dari data LKPP dan LHP BPK

APBD Provinsi
Secara nasional dana perhutanan sosial yang
bersumber dari APBD Provinsi baru mencapai Rp
6,5 milyar atau 4% dari total dana perhutanan sosial
pada periode 2015-2017. Peluang untuk
meningkatkan kontribusi APBD Provinsi masih
9

sangat besar seiring dengan meningkatnya jumlah
provinsi yang diberikan kewenangan dalam
melakukan fasilitasi dan pemberian ijin kelola hutan
kepada masyarakat. KLHK dan Kementerian
Dalam Negeri perlu menguatkan kerjasama untuk
mendorong Pemerintah Provinsi menjadikan

Bahan presentasi masukan masyarakat sipil atas Revisi PP 35/2002 yang disampaikan kepada KLHK pada Agustus 2018.
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percepatan perhutanan sosial sebagai agenda
prioritas dalam RPMJD dan APBD Provinsi.

APBD Kabupaten/Kota
APBD Kabupaten/Kota merupakan sumber
pendanaan yang dapat dioptimalkan oleh
pemerintah daerah dalam mendukung percepatan
perhutanan sosial melalui berbagai instrumen fiskal
yang ada seperti belanja kegiatan, belanja hibah,
dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
Instrumen belanja kegiatan dan hibah untuk
perhutanan sosial difokuskan pada dukungan
pengembangan usaha kepada lembaga atau
kelompok masyarakat yang sudah memiliki hak/
ijin kelola perhutanan sosial dalam berbagai bentuk
program pemberdayaan dan pengembangan
ekonomi masyarakat
Sementara melalui instrumen bantuan
keuangan kepada pemerintah desa, pemerintah
kabupaten/kota dapat meningkatkan peran
pemerintah desa dalam percepatan pelaksanaan

program perhutanan di setiap desa hutan. Bantuan
keuangan dapat diberikan dalam skema bantuan
khusus yang diarahkan untuk perhutanan sosial
atau sebagai bentuk insentif atas upaya pemerintah
desa dalam mengembangkan perhutanan sosial di
wilayahnya.

APBDes
Sumber pendanaan perhutanan sosial lain yang
dapat dioptimalkan adalah APBDes. Ada dua
sumber pendapatan utama dalam APBDes yaitu
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020, Dana Desa dapat digunakan untuk program
perhutanan sosial seperti pembiayaan usaha di
wilayah perhutanan sosial yang sesuai dengan
potensi usaha yang tersedia seperti usaha
ekowisata, usaha pengolahan hasil hutan kayu dan
hasil hutan bukan kayu.

Kotak 2. Contoh Kasus Alokasi Anggaran Desa untuk Perhutanan Sosial :
Kasus di Kalimantan Utara
1.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat pada tahun 2019 mendapatkan
alokasi dana sebesar Rp 74.130.000 untuk kegiatan penanaman bibit rambutan, durian dan duku
sebanyak 450 pohon serta tata batas hutan desa berupa pemasangan patok batas 16 titik.

2.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Tepian, Kecamatan Sembakung pada tahun 2019 mendapatkan
alokasi dana sebesar Rp7.000.000 untuk kegiatan pemasangan plang dan pemasangan patok hutan
desa.

3.

Sedangkan Lembaga Pengelola Hutan Desa Binusan, Kecamatan Nunukan pada tahun 2019
mendapatkan alokasi dana sebesar Rp50.000.000 untuk kegiatan pembersihan lahan, pembuatan
persemaian, survei lokasi dan pemetaan, pembibitan dan papan himbauan.

Fasilitas Kredit Usaha Rakyat
Untuk Perhutanan Sosial
Sumber pendanaan lain yang dapat dimobilisasi
untuk perhutanan sosial khusus untuk
pengembangan usaha perhutanan sosial adalah

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah telah
menugaskan kepada bank-bank pemerintah seperti
BNI, BRI dan Mandiri untuk mendukung
pembiayaan perhutanan sosial melalui fasilitas KUR.

Kotak. 3 Contoh KUR Perhutanan Sosial BNI
Sejak tahun 2017, BNI sudah berkiprah dalam Perhutanan Sosial di Jawa Timur. Hingga 30
November 2018, penyaluran KUR BNI di Perhutanan Sosial tercatat sebesar Rp 18,8 miliar yang
diterima oleh 3.170 penerima SK Perhutanan Soisial. SK tersebut telah diserahkan oleh Presiden
di Probolinggo, Madiun, Tuban, Bandung, dan Palembang.
Pada 2018, BNI kembali menyalurkan KUR kepada 92 pemegang SK Izin Perhutanan Sosial yang
mencakup areal seluas 91.997,54 hektar (Ha) lahan dan menghidupi sekitar 8.165 keluarga. SK
Izin Perhutanan Sosial tersebut didistribusikan untuk 15 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)
yang mengelola lahan seluas 42.667 Ha dan dikelola oleh 2.053 keluarga. Sebanyak 38 Unit SK
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]
^
_
`abcd
e
]fghijklkkm fgnopqkmkm rstjku vj wmvsmgtjk Yx

lainnya diberikan kepada pemegang izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang mengelola lahan seluas
18.870 Ha dan menghidupi 3.922 keluarga. Sebanyak 33 Unit SK lainnya diberikan kepada
pemegang izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang mencakup lahan seluas 28.998,61 Ha dan
dikelola oleh 3.411 keluarga. Sisanya sebanyak 6 Unit SK diberikan kepada 279 KK pemegang izin
Kulin KK pada lahan seluas 1.461,93 Ha.
Dengan kepemilikan SK tersebut, BNI akan menyalurkan KUR sekitar Rp. 26,6 Miliar menyentuh
1.286 petani penggarap lahan penerima SK.
Sumber: Kiryanto,Corporate Secretary BNI
https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/4444

Dana Pembangunan Internasional
Lembaga pembangunan Internasional saat ini
cukup banyak memberikan dukungan untuk
terlibat dalam percepatan pencapaian target
perhutanan sosial di Indonesia. Dukungan oleh
Lembaga pembangunan Internasional melalui
kegiatan asistensi teknis maupun dukungan
penyiapan masyarakat dalam pengajuan izin
perhutanan sosial. Beberapa Lembaga
pembangunan internasional yang telah
memberikan dukungan misalnya The Asia Foundation dengan dukungan UKCCU,TNC. GIZ untuk
kegiatan penyiapan izin perhutanan sosial seperti

penyiapan masyarakat, fasilitasi pemetaan wilayah
usulan, penyusunan rencana kerja kelompok
pengelola PS serta penguatan pokja perhutanan
sosial baik di tingkat nasional maupun provinsi.
Sementara Lembaga atau project seperti MFP4
dengan dukungan UKCCU dan IDH memberikan
dukungan untuk pengembangan usaha paska izin
diperoleh oleh masyarakat pengusul.
Dari hal-hal di atas, berikut adalah ringkasan
sumber-sumber pembiayaan perhutanan sosial di
Indonesia dilihat instrument, penyaluran, dan
penggunaannya.

Tabel 13. Pemetaaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perhutanan Sosial
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6. Kendala Pembiayaan Untuk Percepatan
Perhutanan Sosial
Salah satu faktor yang menyebabkan
rendahnya capaian perhutanan sosial dibandingkan
dengan target yang ditetapkan adalah masalah
pembiayaan perhutanan sosial, khususnya
pembiayaan penyiapan perhutanan sosial. Sampai
saat ini, pembiayaan penyiapan perhutanan sosial
hanya mengandalkan anggaran APBN yang dikelola
Ditjen PSKL yang alokasinya relatif rendah
dibandingkan dengan kebutuhan alokasi untuk
mencapai target perhutanan sosial. Lebih jauh,
terbatasnya alokasi anggaran hanya pada Ditjen
PSKL disebabkan oleh kedudukan program
perhutanan sosial yang bersifat projek sektoral
Kementerian LHK. Seyogyanya, program
perhutanan sosial harus menjadi program prioritas
nasional yang bersifat lintas sektor dan lintas
pemerintahan.
Sebenarnya ada potensi untuk meningkatkan
alokasi anggaran perhutanan sosial melalui
penggunaan DBH DR Pusat. Namun, saat ini DBH
DR Pusat belum diarahkan untuk pembiayaan
penyiapan perhutanan sosial.

Rendahnya capaian target perhutanan sosial
pada tingkat provinsi salah satunya disebabkan
karena kerangka regulasi yang belum mendukung.
Meskipun dalam P.83/2016 disebutkan adanya
pengalihan kewenangan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Provinsi dalam pengeluaran izin
perhutanan sosial, namun hingga saat ini belum
ada satu pun Pemerintah Provinsi yang
memperoleh pengalihan kewenangan itu. Contoh
Pemerintah Sulawesi Tengah dan Sumatra Barat
yang sudah memasukkan target perhutanan sosial
dalam RPJMD-nya 10 , hingga saat ini belum
mendapatkan pendelegasian kewenangan oleh
Pemerintah untuk mengeluarkan ijin perhutanan
sosial.
Komitmen Pemerintah Provinsi untuk
pembiayaan percepatan perhutanan sosial melalui
DBH DR masih rendah meskipun PMK 230/2017
dan PMK 131/2019 sudah memperluas penggunaan
DBH DR untuk kegiatan penyiapan dan
pengembangan perhutanan sosial.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi
Hasil analisis menemukan bahwa terdapat
banyak potensi pembiayaan perhutanan sosial yang
bisa diarahkan untuk mendukung percepatan
perhutanan sosial terutama yang bersumber dari
Dana Reboisasi baik di tingkat pusat maupun
daerah dengan total sekitar Rp 9 triliun. Sementara
estimasi kebutuhan pembiayaan penyiapan
perhutanan sosial untuk mencapai target 12,7 juta
hanya sekitar Rp 1,3 triliun.
Untuk mendorong percepatan perhutanan
sosial perlu upaya untuk mengoptimalkan
penggunaan dana DBH DR melalui beberapa
terobosan kebijakan, antara lain:
1. Mempercepat revisi PP No. 35 Tahun 2002
tentang Dana Reboisasi dengan
memasukan substansi materi PMK 230
Tahun 2017, khususnya terkait kagiatan
rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan
sosial dan pennggulangan kebakaran hutan
dan lahan.
10

2. Percepatan implementasi pendelegasikan
kewenangan pemberian ijin kepada
Gubernur.
3. Pengaturan proporsi penggunaan DBH DR
untuk perhutanan sosial bagi provinsi
maupun pusat.
4. Sinkronisasi Permendagri untuk
memperkuat pemerintah daerah dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran
DBH DR untuk kegiatan rehabilitasi hutan
dan lahan, pencegahan kebakaran hutan
dan lahan, dan mendukung percepatan
perhutanan social.
5. Mengembangkan skema insentif bagi
provinsi yang berhasil mencapai
perhutanan sosial dalam kerangka waktu
yang ditentukan melalui transfer pusat ke
daerah.
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