
Pengelolaan Hutan Kolaboratif:
Kerjasama masyarakat dan perusahaan untuk pembangunan desa dan kelestarian hutan

Menciptakan ruang kelola yang adil dan berimbang dalam pengelolaan hutan merupakan acuan kerja proyek 
LPF*. Pengelolaan yang adil dapat tercapai jika pihak yang lemah mempunyai kemampuan dan ketrampilan 
dalam bekerja secara kolektif dan bernegosiasi untuk bekerjasama dengan pihak yang lebih dominan. 

Dalam konteks pengelolaan hutan di Jawa, dimana Perum Perhutani mempunyai hak kelola terhadap hampir 
2 juta hektar hutan negara adalah pihak yang dominan. Sedangkan masyarakat lokal menjadi pihak yang 
lemah karena keterlibatan dan ketrampilan yang minim dalam pengelolaan hutan. 

Bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kolaborasi yang seimbang dalam mengelola hutan 
lestari dan mendukung pembangunan lokal? Kami melakukannya melalui riset aksi dalam memediasi 
kerjasama organisasi masyarakat dan Perum Perhutani.  Beberapa kegiatan yang dilakukan:

*Proyek Levelling the Playing Field (LPF): Fair partnership for local development to improve forest sustainability 
dilaksanakan oleh Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD) dan Center for International Forestry Research (CIFOR), di Indonesia bekerjasama dengan Fakultas 
Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.

Informasi lebih lanjut:
Philippe Guizol, LPF Project Leader, CIRAD   (p.guizol@cgiar.org)
Levania Santoso, LPF Project Officer, CIFOR   (l.santoso@cgiar.org)
San Afri Awang, LPF-Indonesia Coordinator, UGM   (saawang@ugm.ac.id)
Steve Salindeho, Project Officer-Natural Resources, EC   (steve.salindeho@ec.europa.eu)

Website: www.cifor.cgiar.org/lpf
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Memfasilitasi pembuatan “aturan main” 
dilakukan secara partisipatif. Kejelasan hak, 

tugas dan kesepakatan bagi hasil kedua 
pihak dalam pengelolaan hutan kolaboratif.

Meningkatkan keamanan hutan dan 
pendapatan masyarakat. Kerjasama yang 
adil dan transparan dengan desa hutan 
mengurangi resiko pembalakan liar, 
mendukung kelestarian hutan dan 
pembangunan desa.

Memfasilitasi pemberian akses lahan 
pertanian bagi petani untuk bercocok tanam 
diantara pohon-pohon hutan, sekaligus 
memelihara pohon-pohon tersebut.

Mendorong pendidikan formal dan 
non-formal masyarakat untuk peningkatan 
sumberdaya manusia di desa. 

Membangun investasi sosial dan kepekaan 
masyarakat untuk membangun kapasitas 
dan mengidentifikasi potensi setempat. 

Dampak kongkrit  proyek LPF adalah 
investasi  PT Accor  dalam pembangunan 43 
hektar hutan sengon di Pemalang, Jawa 
Tengah.  Keuntungannya 30% untuk 
masyarakat Desa Glandang, 30% untuk 
investasi daur kedua dan program 
pendidikan, dan 40% dikelola Perum 
Perhutani untuk pembangunan hutan lestari.


