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1. Sejarah LMDH
Pembentukan LMDH dimulai dengan sosialisasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang 
dilakukan oleh tim sukses PHBM KPH Pemalang yang dihadiri tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga-
lembaga desa. Sosialisasi dilakukan pada bulan September 2003. Proses selanjutnya adalah pembentukan 
LMDH yang difasilitasi oleh desa pada �0 Oktober 2003, disaksikan oleh pejabat Perhutani setempat. 
Pendirian LMDH disyahkan dengan akte notaris No. �9 tahun 2003 yang ditandatangi oleh Supardo, Tarino, 
Sucipto dan Santoro.

Luas pangkuan LMDH Wanajaya Desa Surajaya adalah �.483,9 Ha, yang masuk wilayah 3 RPH yaitu RPH 
Glandang, RPH Kramat dan RPH Paduraksa BKPH Slarang KPH Pemalang. 

2. Visi LMDH Wanajaya Desa Surajaya
Pengelolaan sumberdaya alam Desa Surajaya sebagai kekayaan desa secara adil, demokratis, efisien dan 
profesional, guna menjamin keberhasilan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Surajaya

3. Misi LMDH Wanajaya Desa Surajaya
a. Melaksanakan pengelolaan petak hutan pangkuan Desa Surajaya dengan melibatkan semua warga 

masyarakat untuk mencapai pemerataan kesempatan bekerja dan berusaha
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6. Struktur Organisasi

b. Mengelola petak hutan pangkuan desa yang 
perencanaan dan pelaksanaannya secara aktif 
melibatkan LMDH Wanajaya Desa Surajaya dan 
pihak Perhutani

c. Mengelola dan memanfaatkan hasil hutan dan 
hasil non hutan secara efisien untuk menjawab 
masalah yang dihadapi masyarakat (kayu bakar, 
pakan ternak, bahan pangan, dan lain-lain)

d. Mempersiapkan sumberdaya manusia LMDH 
Wanajaya Desa Surajaya agar mampu mengelola 
secara mandiri petak hutan pangkuan desa sesuai 
dengan keahlian masyarakat

4. Tujuan Pengelolaan Hutan 
Tujuan pengelolaan hutan oleh LMDH Wanajaya 
adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan hutan lestari dan kesejahteraan 

masyarakat Desa Surajaya
b. Mengupayakan pelestarian sumber-sumber mata 

air, mencegah erosi dan mencegah banjir
c. Melindungi satwa yang ada di sekitar petak hutan 

pangkuan desa

d. Memecahkan masalah sosial dan ekonomi 
masyarakat melalui petak-petak hutan pangkuan 
desa

e. Memperjuangkan keadilan sistem bagi hasil 
dalam PHBM

f. Mengupayakan adanya hutan wisata di petak 
hutan pangkuan desa

5. Sasaran Pengelolaan hutan
Sasaran LMDH Wanajaya Desa Surajaya dalam 
pengelolaan petak hutan pangkuan desa antara 
lain:
a. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan hutan yang 

kosong dan yang tidak produktif
b. Pemanfaatan ruang di bawah tegakan yang 

memiliki kelas umur (KU) tinggi
c. Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan 

peluang berusaha
d. Mengutamakan keterlibatan petani yang memiliki 

lahan sempit
e. Sistem pengelolaan petak hutan pangkuan desa 

menjadi sarana pembelajaran baru bagi petugas 
Perhutani dan masyarakat (LMDH)
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7. Keanggotaan LMDH
�. Anggota LMDH: 787 KK (Kepala Keluarga)
2. Anggota LMDH adalah semua masyarakat Desa 

Surajaya yang tercatat sebagai kepala keluarga 
baik pesanggem maupun bukan pesanggem dan 
terdaftar dalam buku anggota

3. Syarat menjadi anggota: 
a. Mendaftar
b. Penduduk Desa Surajaya dibutikan dengan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP)
c. Menyetujui dan menerima AD/ART LMDH

4. Hak anggota:
a. Memilih dan dipilih sebagai pengurus
b. Menghadiri rapat dan menyampaikan 

pendapat
c. Mengikuti pelatihan/kursus yang 

diselenggarakan oleh LMDH/Dinas/Instansi 
terkait

d. Mendapatkan bagi hasil
e. Mengawasi LMDH

5. Kewajiban anggota:
a. Setiap anggota berkewajiban atas 

keselamatan, keamanan dan kelestarian 
hutan

b. Membayar iuran yang telah ditentukan
c. Melaksanakan keputusan LMDH
d. Menjaga LMDH dari unsur perpecahan

8. Program Kerja LMDH 
Wanajaya
a. Sosialisasi manfaat dan fungsi hutan serta sanksi 

hukum tentang perusakan hutan
b. Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan 

masyarakat dalam pengembangan usaha di luar 
sektor kehutanan (home industry, peternakan, 
dan lain-lain)

c. Meningkatkan hubungan baik antara Perhutani 
dengan masyarakat baik formal maupun 
informal

d. Koordinasi keamanan antar lembaga terkait 
dengan masyarakat

e. Penegakan sanksi hukum secara benar
f. Perencanaan dan pelaksanaan sistem PHBM

9. Kegiatan yang telah 
dilakukan 
a. Penanaman kapas yang dikelola LMDH dengan 

PR Sukun Kudus seluas 20,9 ha
b. Kerjasama penanaman tebu dipetak 35b RPH 

Kramat seluas 0,7 ha dan dipetak �52a RPH 
Paduraksa seluas �0,2 ha

c. Kerja sama penananman sengon antara Perum 
Perhutani, UD Taruna Tani (investor) dan LMDH 

Wanajaya dipetak 33B seluas �3,5 ha RPH 
Kramat BKPH Slarang

d. Kerja sama penanaman sengon antara Perhutani 
KPH Pemalang dengan LMDH Wana Jaya 
(sekaligus sebagai Investor). Dipetak 49a seluas 
5,0 ha RPH Kramat BKPH Slarang

e. Kerja sama dalam bidang jasa angkutan hasil 
hutan antara Perum Perhutani KPH Pemalang 
dan LMDH Wana Jaya

f. Usaha pembuatan pupuk kandang bokashi 
dengan volume �50 ton/tahun untuk memenuhi 
kebutuhan pupuk di KPH Pemalang

g. Penggemukan kambing
h. Pembuatan pisang sale (home industry) 
i. Pertemuan dengan pengurus dan anggota 

LMDH setiap hari Sabtu
j. Pertemuan pengurus dengan pesanggem petak 

�52
k. Patroli gabungan dengan LMDH lain

10. Data Potensi Desa 
Surajaya
a.  Mata pencaharian penduduk:

» Petani  : 3.875 orang
» Buruh Tani  : 650 orang
» Buruh Non Tani  : 64 orang
» Dagang : 40 orang
» Jasa : 8 orang
» PNS : 3� orang
» Swasta : �5 orang
» ABRI : 8 orang
» Pensiunan : 8 orang

b.  Tingkat pendidikan penduduk:
» Tamat SD : 540 orang
» Tamat SLTP : 360 orang
» Tamat SLTA : 270 orang
» Tamat Akd / PT  : �2 orang

c. Potensi sumberdaya alam: 
» Kambing  : 2000 ekor
» Kerbau  : 200 ekor 
» Padi : 4 ton/ha
» Jagung  : 4 ton/ha 
» Kacang tanah  : �,5 ton/ha 
» Ubi kayu : 3 ton /ha

d. Potensi hutan petak pangkuan:
» Tanah kosong : 277,� ha
» KU I : 229,3 ha
» KU II : �23,5 ha
» KU III : 34,� ha
» KU IV : 295,3 ha
» KU V : 200,9 ha
» TBPTH : �3,8 ha
» HLT : 7,8 ha
» TJBK : 66,6 ha
» LDTI : 28,9 ha
» TJKL  : �68,5 ha
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LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN “ WANAJAYA”
DESA SURAJAYA KEC.PEMALANG

Sekretariat: Wisma Wana Jaya RT 04 RW 0� 
Desa Surajaya, Kec/Kab. Pemalang 523�8
Telp. 0284 5800730

11. Sumber Keuangan LMDH Wanajaya Desa Surajaya 
�. Iuran anggota LMDH
2. Dana bagi hasil kayu
3. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat
4. Usaha-usaha lain yang sah seperti kegiatan borong angkutan produksi kayu, pengembangan usaha dengan 

pihak ketiga, pengadaan pupuk
5. Jasa-jasa lain

12. Alokasi Bagi Hasil:
 

a. Sharing yang diperoleh dari hasil hutan yang tidak dikerjasamakan dengan pesanggem

Peruntukan Persentase (%)
2004
 (Rp)

2005
 (Rp)

2006 
(Rp)

Dana yang diterima LMDH setelah dikurangi pajak ��.�6�.372 29.620.�45 34.358.355
Biaya operasional LMDH �0 �.��6.�37 2.962.0�5 3.435.836

Honor pengurus 20 2.232.274 5.924.029 6.87�.67�

Pemerintah Desa/pendapatan Desa 30 3.348.4�2 8.886.044 �0.307.507
Operasional Forum Komunikasi PHBM Desa �0 �.��6.�37 2.962.0�5 3.435.836
Dana sosial 5 558.069 �.48�.007 �.7�7.9�8
Kas LMDH 25 2.790.343 7.405.036 8.589.589

b. Sharing yang diperoleh dari hasil hutan yang dikerjasamakan dengan pesangggem:

Peruntukan Persentase (%)
Biaya operasional LMDH 10
Honor pengurus 10
Pemerintah Desa/pendapatan Desa 10
Operasional Forum Komunikasi Desa 7,5
Anggota/pesanggem 45
Dana sosial 2,5
Kas LMDH 5

Dokumen ini adalah hasil kerjasama LMDH Wanajaya dengan Levelling the Playing Field (LPF) Project


