
 
 
 

Forum  Multipihak  Sebahu  Sejalan 

EDISI Kedua 
September 2006 

KABUPATEN MUARA ENIM 

BULETIN 

LPF  (LEVELLING THE PLAYING FIELD) 
KABUPATEN MUARA ENIM -

 

KERJASAMA DENGAN  

PT. MUSI HUTAN PERSADA 

MUSYAWARAH ANGGOTA MHBM  
KELOMPOK TANI SERASAN GUNUNG MEGANG 

MUSYAWARAH ANGGOTA MHBM  
KELOMPOK TANI JUJUR DESA DARMO 

SEKILAS MHBM KOMBAT BENAKAT DUSUN 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buletin “Forum Sebahu Sejalan” 

Kabupaten Muara Enim 
 

Pimpinan Umum 

Ketua Umum Forum Sebahu Sejalan 
 

Redaksi: 

Pengurus Forum Sebahu Sejalan 
Pengurus MHBM Kab. Muara Enim 

 
Tata Letak 

Rennaldi 
 

Alamat Redaksi : 

Sekretariat Forum Sebahu Sejalan 
Jl. RA. Kartini RT.04/II No. 24 

Kelurahan Pasar II 
Kabupaten Muara Enim 31315 

Telp : 0734-423834 
e-mail : ren_naldi@yahoo.com 

 
Foto Cover Depan : 

Rennaldi 

  

 

Buletin Forum Sebahu Sejalan. 
 

Diterbitkan  Forum Sebahu Sejalan kabupaten 
Muara Enim sebagai media komuniasi dan 
informasi dan koordinasi antar kelompok 
MHBM dan MHR serta Stakeholder dan 
masyarakat sekitar kawasan HTI PT. Musi 
Hutan Persada  sekabupaten Muara Enim.  
 
Media ini diharapkan dapat memberikan 
masukan-masukan dan berbagai informasi 
berjalanya kegiatan MHBM dan MHR serta 
merupakan jembatan silahturahmi bagi 
anggota masyarakat yang terkait dengan 
program sosial kemasyarakatan yang 
dikembangkan oleh perusahaan HTI PT. Musi 
Hutan Persada.  
 
Penulis mengharapkan kritik dan sumbang 
saran serta informasi lain dalam bentuk tulisan 
untuk dapat disebarluaskan  kepada semua 
khalayak pada umumnya khususnya 
masyarakat MHBM dan MHR. 

Dari Redaksi 
Pembaca yang Budiman,   
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa  dengan Rahmat yang telah diberikan 
kepada kita semua untuk dapat melakukan segala aktivitas dalam  menjalankan kehidupan 
sehari-hari. Disini tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang 
telah dapat melakukan kerjasama dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia untuk dapat berbuat kearah yang lebih sempurna.  
 

Dalam rangka menyongsong kemitraan bersama antara masyarakat MHBM dengan pihak 
perusahaan HTI PT.MHP dan terjalinya kerjasama yang lebih baik pada daur kedua dan 
diharapkan dalam menuju daur tanam periode ketiga ini akan terjalin suatu bentuk kemitraan 
yang lebih layak lagi  dengan kegiatan saling mengisi dan saling membantu antara  multi 
stakeholder yang beraktivitas yang berkepentingan dalam program pengembangan sosial 
kemasyarakatan di bumi serasan sekundang  guna menuju kehidupan  dan pengelolaan sumber 
daya alam secara arif dan bijaksana. 
 

Pada penerbitan buletin edisi kedua ini penulis banyak mencermati tentang peningkatan kualitas 
sumber daya manusia yang masih perlu penanganan lebih serius lagi dalam rangka meningkatkan 
kualitas kerja kelompok masyarakat yang tergabung dalam kegiatan Kemitraan MHBM dengan 
perusahaan HTI. PT.Musi Hutan Persada agar supaya kegiatan kelembagaan MHBM ini dapat 
berjalan dengan lebih sempurna adil dan transparan. Serta mempertimbangkan kepentingan orang 
banyak yang ikut tergabung dalam keanggotaan MHBM pada tingkat akar rumput yang selama ini 

belum banyak mengetahui dan menikmati manisnya program pembangunan, terlebih lagi mereka 
banyak dijadikan sebagai pelengkap penderita dari kepentingan segelintir oknum yang 
memperkaya diri sendiri. Sering dijumpai dan didengar dari beberapa suara ditingkat bawah 
dengan harapan yang besar mereka menggantungkan kepercayaan terhadap para pemimpin agar 
lebih banyak menyuarakan suara masyarakat guna mewujudkan impian mereka, agar hari depan 
mereka akan lebih baik dari hari ini. 
 

Penulis berharapan semoga informasi ini akan memberikan masukan-masukan bagi kita semua 
dalam rangka memperbaiki dan belajar dari pengalaman yang ada untuk menuju kehidupan yang 

lebih baik dimasa yang akan datang. 
Wasallam. 
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INFORIAL 

Tindak lanjut dari Misi Forum dalam 
Mengelola informasi secara transparan dan 
adil dalam pengelolaan HTI PT.MHP 
bersama masyarakat. Telah dilakukan dalam 
bentuk kegiatan sosialisasi ditingkat 
lapangan baik ditingkat pengurus kelompok 
MHBM maupun anggota masyarakat. 
penyebaran informasi penting dari 
perusahaan HTI PT.Musi Hutan Persada  
kepada kelompok masyarakat baik secara 
langsung dalam pertemuan musyawarah 
kelompok maupun secara berkala 
diinformasikan melalui penerbitan Buletin 
Forum sebahu sejalan sebagai salah satu 
sarana Komunikasi dan informasi terhadap 
kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan ini 
bertujuan untuk Mengembangkan kesetaraan 
parapihak dalam bermusyawarah untuk 
mendapatkan jalan keluar dan pemecahan 
masalah bersama dalam meningkatkan 
kesejahteraan bersama bagi kelompok 
masyarakat. Usaha-usaha lain untuk mencari, 
mengembangkan dan menciptakan peluang-
peluang bisnis untuk kepentingan parapihak 
dengan mengedepankan komunitas lokal. 
 

Pembangunan jaringan (silahturahmi) 
antarpihak terus diupayakan dengan tujuan 
forum sebahu sejalan sebagai wadah 
komunikasi dan koordinasi bagi MHBM. 
program  pelayanan dan fasilitasi kelompok 
organisasi MHBM merupakan prioritas 
utama yang dilaksanakan oleh Forum serta 
menjadikan kelompok masyarakat sebagai 
stakeholder penting dalam mensikapi 
permasalahan dan kendala yang terjadi dalam 
kegiatan kemitraan antara masyarakat dengan 
perusahaan HTI PT.Musi Hutan Persada, 
mengupayakan kegiatan musyawarah 
bersama antara multi stakeholder dalam hal 
pemecahan masalah dalam pengambilan 
keputusan penting untuk kegiatan MHBM. 
Serta upaya penting lainya dalam rangka 
tindak lanjut kegiatan  

Forum “Serasan Pembangunan Hutan, 
Sekundang Sejahtera Berkelanjutan” atau 
Forum “SEBAHU SEJALAN” yang 
terbentuk dari hasil kesepakatan bersama 
multi stakeholder di kabupaten Muara Enim 
pada tanggal, 12 April 2005, telah berupaya 
melakukan kegiatan pembinaan terhadap 
kegiatan yang dilakukan oleh MHBM 
ditingkat lapangan. walaupun dengan 
berbagai macam keterbatasan dan 
kekurangan namun kegiatan fasilitasi masih 
diupayakan agar dapat berkontribusi terhadap 
pengembangan kelompok-kelom-pok 
masyarakat MHBM dalam melakukan 
aktivitas keorganisasian serta berusaha untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
sebagai pelaku dalam program kemitraan 
dengan perusahaan HTI serta menjalin 
kerjasama dengan berbagai pihak guna 
meningkatkan kemandirian organisasi 
kemasyarakatan tersebut. 
 

Sejalan dengan Visi Forum sebagai  
Wadah musyawarah parapihak untuk 
mencapai keadilan dan kesejahteraan 
bersama dalam mengelola hutan, forum telah 
berupaya menjembatani berbagai 
kepentingan organisasi untuk dapat 
mengerakan roda organisasi MHBM dalam 
kegiatan mengelola hutan tanaman industri 
yang menitik beratkan kelompok masyarakat 
sebagai pelaku utama kegiatan tersebut 
dalam bentuk penggalian aspirasi dari 
berbagai kelompok masyarakat  untuk dapat 
dilanjutkan kepada pihak perusahaan baik 
dalam bentuk usulan-usulan rencana 
kergiatan kelompok MHBM maupun 
permasalahan ditingkat lapangan.  nantinya 
akan dibahas dalam musyawarah dengan 
melibatkan unsur pemerintahan desa dan 
kecamatan serta pihak PT.MHP guna 
mencari solusi pemecahan masalah dan 
penyusunan kerangka kerja kelompok 
MHBM sesuai dengan hasil kesepakan 
musyawarah yang dibuat bersama. 
 

SEKILAS KEGIATAN FORUM SEBAHU SEJALAN 
DI KABUPATEN MUARA ENIM 
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MHBM dilapangan perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah 
maupun perusahaan HTI PT.MHP  yang dituangkan dalam 
kesepakatan bersama  sebagai landasan kerja  dari organisasi dan 
kelompok masyarakat dalam mengelola hutan dan sumber daya alam 
untuk kesejahteraan masyarakat. 
 
Fungsi lain dari Forum sebahu sejalan adalah Peningkatan kapasitas 
(capacity building) dari kelompok masyarakat yang nantinya 
diharapkan untuk dapat mampu berdiri sendiri dalam melakukan 
kegiatan pengelolaan Hutan dan sumber daya alam secara 
berkesinambungan serta kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik 
dan bijaksana untuk kepentingan masyarakat dan kelompok. Dalam 
pelaksanaan kegiatan ini sangat diharapkan sekali kerjasama yang 
baik antara perusahaan HTI PT.Musi Hutan Persada dengan 
dukungan unsur pemerintah  yang terkait dalam pengembangan 
kualitas sumber daya manusia. Forum sebahu sejalan telah 
melakukan fasilitasi di berbagai kelompok masyarakat MHBM dan 
mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan pihak perusahaan 
HTI PT.MHP dengan dukungan pemerintah kecamatan. Kegiatan 
pembinaan lebih lanjut kepada kelompok masyarakat saat ini sangat 
diperlukan dukungan dari berbagai pihak terutama pihak perusahaan 
PT.MHP yang terkait langsung dengan masyarakat  melalui program 
Perhutanan Sosial dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, 
khususnya bagi masyarakat di dalam dan di sekitar lingkungan 
proyek hutan tanaman industri (HTI).  
 

ForumMultipihak 

 Sebahu Sejalan 
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yang dilakukan  dengan melibatkan anggota 
kelompok Tani Serasan sebagai mitra dari 
perusahaan  yang akan melakukan penge-
lolaan tanaman HTI tersebut untuk 
kesejahteraan anggota kelompok tani dan 
masyarakat desa Gunung Megang Dalam. 
 

Dalam rangka mewujudkan kemitraan 
tersebut maka berdasarkan kesepakatan 
bersama dalam mewujudkan tanggung-
jawab sosial antara perusahaan dengan 
masyarakat sekitar dalam rangka ikut serta 
membangun dan meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat serta upaya pelestaraian 
lingkungan hidup maka dibentuklah 
kelompok tani yang akan mengelola hutan 
tersebut bersama masyarakat serta 
merupakan perwujudan dari partisipasi 
masyarakat dalam  melakukan kegiatan-
kegiatan bersama dengan mitra baik itu 
perusahaan HTI maupun perusahaan 
lainnya. Maka disepakati untuk membentuk 
aturan-aturan dan kesepakatan yang 
tertuang dalam Angaran Dasar (AD) dan 
Anggaran Rumah Tangga (ART) yang 
mengatur jalannya organisasi Kelompok 
Tani Serasan di desa Gunung Megang 
Dalam  kecamatan Gunung Megang 
kabupaten muara Enim.      
 

Proses pembuatan AD/ART MHBM 
Gunung Megang telah dilalui dengan 
beberapa kali rapat anggota pengurus 
MHBM yang tergabung dalam panitia 
pelaksanan antara lain Bertempat dirumah 
Bendahara MHBM Kelompok Tani Serasan 
Gunug Megang, tanggal, 9 Juni 2006 
dilangsungkan rapat pembuatan AD/ART 
MHBM Gunung Megang yang dihadiri oleh 
pengurus MHBM Gunung Megang antara 
lain ; M.Sobri sebagai ketua MHBM, wakil 
ketua Fakhrurozi, Bendahara Zainudin, 
Lahmudin,  Samlani dan Syamsul Bahri 
selaku Kepala Desa Gunung megang Dalam 
yang tergabung dalam kelompok kerja 
penyusun AD/ART MHBM Kelompok Tani 
Serasan 
 

Pada pertemuan yang berlangsung 
selama satu hari tersebut telah dapat 
menghasilkan suatu landasan organisasi  da- 

 
 
 
 
 

 

 
 

Berdasarkan sejarah berdirinya MHBM 
Kelompok Tani Serasan adalah pada pasca 
lengsernya zaman pemerintahan orde baru 
dimana sekelompok masyarakat menuntut 
hak mereka atas lahan marga yang telah 
digunakan oleh perusahaan HTI sebagai 
areal perkebunan akasia mangium oleh PT. 
Barito Pacific Timber Tbk yang berdiri atas 
SK Mentri Kehutanan melalui sistem HPHTI  
atas inisiatif dari pemuka masyarakat untuk 
melakukan negosiasi dengan perusahaan 
HTI maka munculah suatu bentu kemitraan 
dengan sebutan MHBM yang kemudian 
diberi nama MHBM Kelompok Tani Serasan. 
  

Sumber daya alam yang dimiliki oleh 
masyarakat desa Gunung Megang Dalam 
merupakan Areal atau lokasi hutan berasal 
dari hutan Marga Lengie (zaman Pesirah ), 
dengan SK Gubernur Sumatera Selatan 
No.142/KPTS/III/1983 tanggal 24 Maret 
1983, dengan dihapusnya marga pesirah dan 
kemudian diganti dengan pemerintahan 
kepala desa yang kemudian berwenang 
mengelola tanah asal-usul itu berdasarkan 
batas-batas dengan desa tetangganya. Lokasi 
lahan tersebut berada di daerah Suban Jeriji 
dengan batas wilayah sebelah barat dengan 
desa Karang Raja dan Desa Muara Enim, di 
sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 
Rambang Dangku, di sebelah selatan 
berbatasan dengan Desa Darmo, dan di 
sebelah utara berbatasan dengan wilayah 
Pendopo, dan kemudian lahan tersebut di ke 
lola oleh Pihak PT.MHP sebagai areal  HTI 
 

MHBM KELOMPOK TANI 
SERASAN GUNUNG MEGANG 
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lam bentuk Anggaran Dasar Dengan dilatari 
sejarah berdirinya organisasi MHBM 
tersebut yang mayoritas merupakan warga 
Gunung Megang dan aspirasi berbagai 
anggota kelompok kerja di lokasi hutan 
marga Lengi yang jadi lokasi areal HTI 
program kemitraan dengan pihak HTI 
PT.Musi Hutan Persada. 
 
Dalam pembahasan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga MHBM ini telah 
dilakukan beberapa kali pertemuan antara 
kelompok kerja yang diketuai oleh Pak 
M.Sobri  serta telah dilakuan diskusi 
pembahasan bersama pihak Kecamatan dan 
PT.MHPdan Forum Sebahu Sejalan untuk 
membahas lebih lanjut yaitu pada tanggal, 
21 juni 2006 bertempat di Kantor Camat 
gunung Megang guna membahas lebih 
lanjut dan melengkapi kekurangan-
kekurangan atas penyusunan AD/ART 
tersebut. 
 
Sebagai kegiatan Final dari penyusunan 
AD/ART tersebut telah dilakukan pleno 
bersama pengurus dan anggota pengurus 
MHBM Kelompok Tani Serasan pada rapat 
anggota yang diselenggarakan pada tggl. 2 
September 2006 di Aula Kantor Camat 
Gunung Megang yang dihadiri oleh Camat 
dan Unsur Muspika serta Perwakilan 
PT.MHP telah disepakati dan disahkan 
AD/ART tersebut sebagai landasan dasar 
dari MHBM Kelompok Tani Serasan 
Gunung Megang. 
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Asset dan modal kerja dari pihak asing yang 
telah mereka tanamkan di daerah Gunung 
Megang dan Kabupaten Muara Enim pada 
umumnya dapat terjaga dengan baik . 
 
Pada pidato pembukaan oleh Camat 
menyatakan harapannya pada anggota 
kelompok dan pengurus MHBM untuk dapat 
melaksanakan kegiatan dengan baik karena 
disinyalir ditengah masyarakat MHBM ini 
telah terjadi sakwasangka dan prasangka 
yang kurang pas antara anggota dengan 
pengurus, maka dengan adanya kegiatan 
rapat ini Camat sangat mendukung sekali 
agar supaya semua kita dapat mendengar 
langsung  semua permasalahan yang terjadi 
dalam tubuh MHBM itu sendiri baik itu 
penyelenggaraan dana kegiatan maupun 
pelaksanan kegiatan MHBM di tingkat 
lapangan secara tranparan agar dipahami oleh 
semua pihak 
 
Selain itu Camat juga meminta agar 
AD/ART yang sudah dibuat untuk dapat 
disosialisasikan kembali pada semua anggota  
kelompok MHBM untuk dipahami lebih 
lanjut bahwa MHBM ini telah memiliki 
aturan main antara lain menyangkut, susunan 
kepengurusan, pendanaan, persyaratan 
menjadi anggota  serta uang yang akan 
diterima oleh MHBM serta proses kerjasama 
yang telah berlangsung antara MHBM 
dengan PT.MHP agar tidak terjadi lagi 
simpang siur informasi antara anggota 
dengan pengurus dan kegiatan kedepan agar 
dapat berjalan lebih baik lagi. 
 

Musyawarah Anggota MHBM Kelompok 
Tani Serasan Kecamatan Gunung Megang 
dilaksanakan pada tanggal, 2 Oktober 2006  
bertempat di Aula Kantor Camat Gunung 
Megang antara lain dihadiri oleh anggota 
pengurus MHBM Kelompok Tani Serasan, 
Ketua-ketua kelompok kerja dan anggota 
Kelompok Serta Camat Gunung megang 
selaku dewan pembina MHBM Kecamatan. 
Rapat ini dibuka langsung oleh Bapak Camat 
Gunung Megang Drs. Imran Tabrani dan 
Kapolsek Gunung Megang 
 
Pada pidato sambutan, Bapak Kapolsek 
berpesan kepada masyarakat dan pengurus 
MHBM antara lain bahwa,  diharapkan 
dalam kegiatan ini akan dapat mejelaskan 
secara rinci dalam rangka sosialisasi kegiatan 
MHBM baik yang sudah dilaksanakan 
maupun rencana kerja kedepan agar supaya 
proses miskomunikasi antara anggota dan 
pengurus MHBM tidak menimbulkan 
dampak sosial dimasyarakat karena hal 
tersebut berimbas pada masalah kamtibmas 
yang nantinya akan menimbulkan masalah 
kriminal. 
 

Masalah lain menyangkut lahan dijelaskan 
oleh kapolsek bahwa latar belakang 
kerjasama antara masyarakat MHBM dengan 
pihak perusahaan HTI menggunakan lahan 
eks Marga / pesirah yang dikelola bersama 
antara masyarakat dengan PT.MHP, untuk 
kepentingan bersama antara masyarakat 
dengan perusahaan yang harus dijaga dan 
dikelola dengan baik. Agar supaya pihak 
penanam modal mendapatkan jaminan atas -   

MUSYAWARAH ANGGOTA 
MHBM KELOMPOK TANI SERASAN  

KECAMATAN GUNUNG MEGANG 
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1. Rapat-rapat kerja antara lain : Rapat 

ketua-ketua kelompok, rapat pengurus 
dengan instansi terkait, kegiatan pelatihan 
dan lokakarya. 

Dalam laporanya ketua MHBM Menjelaskan 
tentang hubungan kerjsasama kemitraan 
antara masyarakat dengan PT.MHP telah 
melahirkan organisasi MHBM. dan terjalin 
dengan cukup baik  walaupun disana sini 
masih kita masih merasakan dirugikan 
terutama suatu bidang pekerjan yang terkait 
dengan uang dan tranparansi dari perusahaan. 
sehingga ruang gerak dari organisasi dan 
transformasi ke kelompok belum berjalan 
dengan sempurna. Sebagai informasi awal, 
bahwa fee manajemen 1 % akan dibayarkan 
oleh pihak PT. MHP per enam bulan sekali 
melalui rekening MHBM di Bank Sumsel 
bukan ke rekening pribadi pengurus. 
Sedangkan untuk jasa produksi Rp. 2.500,-
/M3 masih dalam tahap wacana karena untuk 
memperoleh nya harus dengan persyaratan 
persyaratan tertentu yang telah ditetapkan 
oleh PT.MHP. yang antar lain adalah  

Camat Gunung Megang juga menjelaskan 
bahwa ada informasi yang menyatakan 
bahwa beberapa anggota masyarakat ada 
yang telah menempati lahan-lahan HTI 
PT.MHP, karena pada dasar lahan tersebut 
merupakan lahan konsesi bagi perusahaan 
dan telah memiliki HGU – HPHTI  yang 
telah dikeluarkan oleh Mentri kehutanan RI 
dalam kurun waktu 43 tahun. Jika dikaitkan 
dengan sejarah Marga memang lahan 
tersebut merupakan lahan Marga Lengi yang 
telah dikelola oleh perusahaan, maka  
pemerintah memfasilitasi agar supaya lahan 
tersebut dapat dikelola dan diolah menjadi 
lahan yang produktif oleh perusahaan  yang 
bekerjasama dengan masyarakat dan MHBM 
dengan tujuan untuk dapat memberikan 
manfaat bagi negara dan masyarakat pada 
umumnya terangkum dalam program 
kemitraan MHBM yang pelaksanaanya akan 
diatur dalam AD-ART MHBM. 
 

Dalam pidato pertangungjawaban pengurus 
oleh ketua MHBM  M.Sobri menjelaskan 
tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh  
pengurus antara lain menyangkut kinerja 
pengurus MHBM dengan masa kerja dari 
tahun 2005 sampai 2006 dan kegiatan sampai 
dengan hari ini  yang meliputi bidang-bidang 
antara lain : 

2. Bidang kerjasama dengan mitra kerja 
yaitu : dengan PT.MHP, dengan Instansi 
terkait  dan dengan sesama pengurus 
MHBM. 

3. Bidang Administrasi antara lain : 
administrasi surat menyurat, administrasi 
keuangan, administrasi keanggotaan. 
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1. Dewan Pembina     sebesar   3% 
2. Dewan Pendiri     sebesar   3%. 
3. Perangkat Desa      sebesar  10% 
4. Pembangunan Desa  sebesar  20% 
5. ketua-ketua kelompok  sebesar  35% 
6. Pengurus Inti      sebesar  18% 
7. BPD Desa       sebesar  11% 
 
Agenda terakhir dari Musyawarah ini juga 
telah dibahas dan disepakati bersama oleh 
anggota dan pengurus kelompok anggaran 
Dasar dan anggaran Rumah Tangga (AD-
ART) MHBM Kelompok Tani Serasan 
Gunung Megang sebagai landasan 
operasional dan dasar berdirinya MHBM 
Kelompok Tani Serasan yang ditandatangai 
bersama serta dikatahui oleh dewan Pembina 
yaitu Kepala Desa Gunung Megang Dalam 
dan Camat Gunung Megang. 
 
 
 

 

AD/ART, yang hari ini akan kita bahas 
bersama. mudah-mudahan hari ini akan dapat 
di syahkan dalam forum ini. untuk selanjut-
nya di bawa ke notaris untuk di aktekan. 
 
Untuk kegiatan administrasi MHBM masih 
terfokus pada pendataan keanggotaan yang 
sampai sekarang masih banyak yang belum 
melengkapi data-data dan masih dibuka 
pendaftaran bagi anggota  melalui ketua 
kelompok masing-masing. Untuk 
penyelengaraan dana MHBM  telah 
menerima  uang fee mamajemen sebanyak 
dua kali yaitu pada Tgl,10 Maret 2005 
sebanyak Rp.16.656.703,- dan tanggal,14 
Agustus 2006 sebanyak Rp.11.947.659,- 
Uang tersebut telah digunakan untuk 
kegiatan MHBM oleh pengurus untuk 
kegiatan transportasi lapangan, pembelian 
ATK, Uang pembinaan kelompok dan 
honorarium pengurus MHBM yang 
kesemuanya dapat dilihat pada laporan 
pertanggungjawaban keuangan pengurus 
MHBM. 
 
Selain laporan pertanggung jawaban 
pengurus, pada Musyawarah ini telah 
disepakati bersama oleh peserta musyawarah 
dan dituangkan dalam berita acara 
Kesepakatan hasil musyawarah tentang 
perubahan sistem pembagian Uang Jasa 
Produksi dari 40% untuk pengurus dan 60% 
untuk anggota menjadi 80% untuk dibagikan 
pada Anggotan dan 20% untuk bagian 
pengurus dengan rincian sebagai berikut : 
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Permasalahan lain yang dibahas dalam rapat 
tersebut menyangkut usulan dari pihak 
pengurus MHBM Kelompok Tani serasan 
terhadap penyaluran dana Fee manajemen 
untuk bulan Januari sampai denangan Juli 
2006 yang belum terealisasi agar dapat 
dipercepat guna mendukung kegiatan 
MHBM untuk melakukan administrasi dan 
peninjauan permasalahan  dilapangan karena 
sampai saat sekarang pihak pengurus belum 
bisa bergerak untuk melakukan aktivitas 
lembaga MHBM serta adanya permasalahan 
ditingkat anggota kelompok  lapangan yang 
tidak puas terhadap kepengurusan MHBM 
sekarang yang dianggap kurang melayani 
kepentingan anggota kelompok dan pengurus 
dianggap telah menyelewengkan dana 
organisasi untuk kepentingan pribadi. 
 
Pada rapat tersebut telah mendapat sambutan 
oleh Camat yang diwakili Oleh Sekretaris 
Camat Bpk Indra Jaya S.Ip antara lain, agar 
pertemuan sosialisasi kecamatan agar 
dipercepat supaya permasalahan mis-
komunikasi antara pengurus MHBM dengan 
anggota kelompok kerja lapangan dapat 
diselesaikan dengan baik. Karena juga ada 
beredar isu diantara anggota kelompok kerja 
bahwa pengurus MHBM dalam kegiatanya 
tidak  transparan dan kurang mengutamakan 
kepentingan orang banyak selain itu Pada 
pertemuan tersebut telah disepakati untuk 
 
 

 

Rapat Koordinasi dilakukan kantor Camat 
Gunung Megang pada tanggal 21 Juni 2006 
yang dihadiri oleh Pengurus MHBM Gunung 
Megang beserta Kepala Desa, Perwakilan 
dari PT.MHP antara lain Susastyo Hutomo, 
Bambang Sadewa dari Ka. Unit IV Caban, 
Adi Armanto Kasi CD Unit IV, Sekretaris 
Forum Sebahu Sejalan, Sekcam Gunung 
Megang, dan staf Kecamatan. Pada rapat 
tersebut tidak dihadiri oleh Camat Gnung 
Megang   karena Camat berada di Muara 
Enim menghadiri rapat Bupati Muar Enim. 
Pada pertemuan tersebut dibahas antara lain 
permalasahan yang terjadi dilapangan antara 
lain adanya penyerobotan lahan HTI oleh 
beberapa oknum masyarakat yang dibecking 
oleh oknum pemuka masyarakat telah 
mengclaim lahan HTI seluas 22,7 Hektar. 
Permasalahan lain yang terjadi di lapangan 
yaitu adanya claim jalan oleh warga desa 
Jemenang sehingga menghambat kegiatan 
transportasi hasil tebangan untuk diangkut ke 
PT.TEL. hal ini sangat menyulitkan ruang 
gerak dan aktivitas kegiatan dilapangan bagi 
pihak PT.MHP dalam menjalankan tugas 
dilapangan. 
 

Untuk langkah awal penyelesaian masalah 
dilapangan phak PT.MHP telah melayangkan 
surat teguran kepada yang bersangkutan akan 
tetapi belum menyelesaikan permasalahan 
ditingkat lapangan dan telah beberapa kali 
melakukan penyuluhan dan negosiasi pada 
beberapa oknum tersebut dan akhirnya 
menemui jalan buntu.sehingga akhirnya 
diharapkan adanya peran dari kelompok 
MHBM Gunung Megang untuk ikut dalam 
penyelesaian masalah tersebut ditingkat 
lapangan guna mencari solusi terbaik dengan 
jalan perundingan antara MHBM dengan 
masyarakat desa yang melakukan penyero-
botan lahan dengan difasilitasi oleh pihak 
PT.MHP. selain itu pihak perusahaan juga 
telah menawarkan kepada pengurus MHBM 
Gunung Megang untuk menggunakan salah 
satu ruangan pada kantor Unit IV Caban 
untuk dijadikan kantornya MHBM agar 
koordinasdi dan komunikasi antara pengurus 
MHBM dengan pihak Manajemen PT.MHP 
dapat berjalan dengan baik. 

 

Rapat Koordinasi  
MHBM KelompokTani Serasan 

di Kantor Camat Gunung Megang. 
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Penyelesaian masalah dilapangan 
melaui tim terpadu antara pemerintah 
kecamatan, desa dan pengurus MHBM, 
dan diharapkan pihak perusahan agar 
dapat memberikan laporan klarifikasi 
dan informasi kejadian lapangan dari 
pihak PT.MHP guna penyusunan 
rencana tindak lanjut bersama. 

 

Dari hasil diskusi tersebut telah 
disepakati bersama antara lain : 

1. Perlu adanya sosialisasi dari pengurus MHBM Gunung Megang ke anggota melalui 
kelompok masyarakat me-nyangkut transparansi kkinerja pengurus dan penggunaan 
dana organisasi. 

2. Fee manajemen 2006 perlu dipersepat oleh pihak PT.MHP untuk kelancaran 
kegiatan MHBM dilapangan. 

3. Perlu kparifikasi ulang dari pihak PT.MHP untuk permasalahan dila-pangan guna 
menyusun rencana tindak lanjut penyelesaiannya. 

4. Menyusun jadwal untuk melakukan pemantauan kelapangan terhadap klarifikasi 
permasalahan yang terjadi dilapangan oleh tim terpadu. 

5. Melakukan pemantauan dilapangan dengan melibatkan pemerintah Kecamatan, 
Desa serta pengurus MHBM Gunung Megang dengan anggota lengkap. 

 

Kesepakatan bersama ini merupakan hasil rapat bersama dan ditandatangani bersama antara 
pengurus MHBM Gunung Megang, Pihak Kecamatan dan PT.MHP, dan Forum Sebahu 
Sejalan guna mencari solusi pemecahan masalahan dilapangan dan tindak lanjut 
penyelesaian dilapangan akan dilasanakan setelah adanya informasi lengkap dan klarifikasi 
dari PT.MHP sebagai bahan dan agenda kerja dari tim untuk kelapangan. 
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9. Wakil Bendahara    : Drs. Sarpawi 
10. Ketua Kelompok    : Arpilin 
11. Wakil Ket Kelpok    :  Zulkopli 
12. Anggota     : a. Sasi Aroma, b.Suhri, 

c.Hairul Wanidi,  d. Risawaludin, e. Padil 
 

Pada tanggal, 2 Agustus 2006, bertempat di 
Aula Kantor Camat Lawang Kidul telah 
diselenggarakan rapat anggota MHBM 
Kelompok Tani Jujur guna membahas 
mekanisme pembagian dana Jasa Produksi 
yang nantinya akan dibagikan kepada 
anggota dan pihak pengurus MHBM Terkait.  
Dalam rapat tersebut telah diambil 
kesepakatan bersama  yang tertuang dalam 
Berita Acara antara lain : 
1. Bahwa semua kelompok dan pengurus 

MHBM, Pemerintah Desa dan 
Kecamatan beserta Tripika, memutuskan 
kata sepakat, dan telah menyetujui apa 
yang telah diputuskan oleh kelompok dan 
pengurus MHBM Kelompok Tani Jujur 
desa Darmo,  Pembagian hasil Jasa 
Produksi Daur kedua dibagi sebagai 
berikut : 
a. Untuk Kelompok Petani Jujur = 55% 
b. Pembangunan Desa    = 10% 
c. Pengurus MHBM   = 20% 
d. Kas MHBM    =   5% 
e. Perangkat Desa,BPD,Adat  =   5% 
f. Tripika     =   5% 

2.  Untuk Semua pembagian, pencairanya  
melalui rekening masing-masing dan 
keputusan ini berlaku untuk selama 
masih ada kerjasama dengan PT.MHP 
dan tidak bisa dirubah oleh siapapun, atas 
keputusan bersama ini. 

3. Kami sepakat akan memperjuangkan  
tanah yang dikalim oleh desa Suban Jeriji 
dan desa Tanjung Agung, dan akan 
melarang masyarakat manapun yang  
Akan mengklaim lahan walaupun  
masyarakat desa Darmo sendiri atau yang 
menghalangi penebangan kayu akasia, 
dan memasang merek denga tujuan  
menghambat terlaksananya RO yang 
telah diberikan  oleh PT.MHP kepada 
MHBM dan petugas lapangan. Apabila 
terjadi yang demikian akan kami ajukan 
ke proses hukum bersama PT.MHP. 

 
 
 
 
 
 

MHBM Kelompok Petani Jujur desa Darmo 
berdiri pada tanggal 3 Oktober 2002 untuk 
jangka waktu selama satu daur tanaman yaitu 
daur kedua HTI PT.Musi Hutan Persada dan 
mempunyai lahan/kebun seluas 7.725 Ha terletak 
di areal PT.MHP wilayah Sodong sungai Niru 
dan sungai Lengi merupakan eks lahan usaha, 
kebun sendiri dan merupakan lahan warisan 
secara Adat/Marga  dengan batas wilayah sebelah 
timur yaitu desa batu keras Suban Jeriji, sebelah 
barat dengan Desa Darmo Sungai Lengi, sebelah 
Utara dengan wilayah Lingga dan sebelah 
Selatan dengan Wilayah Tanjung Agung atau 
Talang Abek.  Dengan jumlah anggota yang 
memiliki lahan sebanyak 403 Orang. 
 
Tujuan berdirinya MHBM Kelompok Tani Jujur 
adalah untuk mensejahterakan kelom-pok dalam 
menunjang  kehidupan  kelompok  dan 
masyarakat desa Darmo. Dengan meng-utamakan 
keputusan musyawarah, keter-bukaan, saling 
menghormati pendapat, berhak bersuara dan 
berbicara untuk kemajuan dan tidak boleh 
diputuskan sendiri dalam berbuat. 
 
Dari awal berdirinya MHBM kelompok Tani 
Jujur ini telah terjadi pergantian pengurus dari 
pengurus yang lama dengan pengurus baru yang 
bertugas pada awal tahun 2006, 
 
Susunan kepengurusan MHBM kelompok Tani 
Jujur desa Darmo terdiri dari : 
1. Dewan Pembina dan Pelindung yang terdiri 

dari : 
a. Camat Lawang Kidul. 
b. Kepala Desa Darmo. 
c. Kepala Dusun. 
d. BPD desa Darmo. 

2. Penasehat : 
a. M. Terap. 
b. Rudin 
c. Rusiman 
d. Rohanan 

3. Ketua Umum  :  H.Rohali.S, BA 
4. Ketua I        :  Sahidin Umi 
5. Ketua II       :  Syahrunudin 
6. Sekretaris        :  Badri UM. 
7. Wakil Sekretaris :  Umar Husin 
8. Bendahara  :  Herlanudin 

 

MHBM Kelompok Tani Jujur 
Desa Darmo Kecamatan 

Lawang Kidul 
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rintah daerah untuk penetapan waktu 
pelaksanaan penandatanganan MUO tersebut 
bertempat di kantor Camat Benakat Dusun. 
 

Untuk menindaklanjuti kegiatan 
penada-tanganan MUO tersebut Forum 
Sebahu Sejalan telah melakukan koordinasi  
dengan pengurus MHBM agar mempercapat 
proses penandatangan serta memfasilitasi 
pengurus MHBM untuk menghubungi pihak 
Kecamatan dan serta PT.MHP. untuk 
dapatmembentuk panitia pelaksana ditingkat 
kecamatan serta penyusunan agenda 
pertemuan dengan pihak Pemda kabupaten 
dan jadwal pertemuan dengan Bupati Muara 
Enim. 
 

Tindak lanjut dari kegiatan MHBM 
Kombat dalam menuju fase penandatanganan 
MOU, ditingkat pengurus telah melakukan 
rapat anggota untuk menyusun panitia kerja 
untuk kegiatan akbar penandatanganan 
kesepakatan dengan perusahaan HTI 
PT.MHP dengan sumber dana 
penyelenggaraan kegiatan berasal dari 
pinjaman pada PT.MHP atau penggunaan 
dana Fee Manajemen nantinya. Selain itu 
MHBM Kombat telah menyiapkan draf AD-
ART yang dibuat oleh pengurus dan nantinya 
akan dilakukan pembahasan ber-sama dalam 
rapat pleno. Yang telah di-agendakan oleh 
pengurus sebagai kelanjutan dari kegiatan 
kepengurusan MHBM 
 

Dari rangkaian kegiatan kegiatan dan 
persiapan yang sudah dilakukan oleh MHBM 
Kombat  boleh diperkirakan 95 % telah 
selesai dan semoga kegiatan ini akan dapat 
terselenggara dengan baik dan wilayah 
benakat akan memiliki Kelompok 
Masyarakat MHBM yang telah cukup lama 
tertunda pelaksanaanya.   

Kelompok MHBM Kombat telah 
berdiri sejak awal setahun 2005, hasil 
musyawarah anggota masyarakat yang 
mewakili 6 desa diwilayah Kecamatan 
Benakat Dusun. Kepengurusan MHBM 
Kombat merupakan kelompok generasi muda 
yang telah diberikan kepercayaan oleh 
perwakilan masyarakat desa, Desa-desa yang 
terkait dengan wilayah kerja MHBM Kombat 
antara lain : 1. Desa Padang Bindu, 2. Desa 
Pagar Dewa, 3. Desa Betung, 4. Desa Rami 
Pasai, 5. Desa Pagar Jati, dan 6. Desa Hidup 
Baru. Dengan luas wilayah HTI yaitu : 4766 
Hektar yang nantinya akan dijadilan areal 
wilayah kelola dari MHBM Kombat.  
 

Langkah awal dari kegiatan 
administrasi MHBM Kombat antara lain 
menyiapkan person anggota pengurus dan 
melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak  
PT.MHP untuk menyiapkan draf kerjasama 
pengelolaan MHBM dan pembahasan draf 
MOU lebih lanjut sesuai aspirasi dan 
merupakan kemufakatan bersama dari desa-
desa yang terkait dalam wilayah MHBM.   
 

Memasuki tahap penandatanganan 
MOU kesepakatan dengan pihak PT.MHP 
sampai saat sekarang kegiatan tersebut belum 
terealisasi ditingkat kelompok MHBM. 
pengurus MHBM Kombat bersama dengan 
pihak Kecamatan Benakat Dusun telah 
melakukan diskusi pembahasan butir-butir 
kesepakatan bersama yang tertuang dalam 
akta kesepakatan guna di negosiasikan 
dengan pihak perusahaan PT.MHP. 
kelanjutan dari proses tersebut, pada Tgl 27 
Mei 2006 telah dilakukan pertemuan lanjutan 
antara pengurus MHBM Kombat dengan 
pihak Kecamatan guna membahas poin-poin 
kesepakatan tersebut dan telah disepakati 
bersama untuk melakukan penadatanganan 
pada akhir bulan juli 2006, dengan 
menghadirkan Bupati Muara Enim untuk 
pengesahanya. Kegiatan selanjutnya masih 
menungu informasi penyusunan jadwal untuk 
melakukan koordinasi dengan pihak peme- 

MHBM KOMBAT (Komite Benakat Bersatu)  
KECAMATAN BENAKAT DUSUN 
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dan warga masyarakat Talang Benteng, telah 
diambil keputusan musyawarah untuk 
penyelesaian masalah tersebut antara lain : 

1. Bapak Camat Lawang kidul meng-
instruksikan untuk melakukan 
pendataan warga masyarakat yang 
terkait dengan kegiatan HTI di wilayah 
Talang benteng dan kemudian 
melaporkan ke Kepala Desa Darmo 
untuk ditindaklanjuti ke Kecamatan 
Lawang Kidul. 

2. Diharapkan kepada warga Talang 
benteng untuk melakukan musyawarah 
mufakat bersama pengurus MHBM 
Kelompok tani Jujur secara kekeluargaan 
untuk mencari jalan keluar dari 
permasalahan secara baik dan bijaksana. 

3. Diharapakan kepada pengurus MHBM 
Kelompok petani Jujur untuk untuk 
dapat meninjau kembali dan memper-
timbangkan tentang keanggotaan 
kelompok.    

Musyawarah kecamatan yang dilaksanakan 
pada senin tanggal, 18 September  2006  
bertempat di Kantor Camat Lawang Kidul  
merupakan tindak lanjut dari surat 
pernyataan warga desa Darmo tanggal 16 
Agustus 2006 tentang pernyataan sikap 
tentang penolakan hasil keputusan rapat 
MHBM tanggal 2 Agustus 2006 tentang 
pembagian dana jasa produksi, maka Drs. H. 
Fajeri Erham,MM (camat Lawang Kidul) 
mengundang pihak terkait untuk 
mengklarifikasi permasalahan MHBM 
Kelompok Tani Jujur Desa Darmo. 
 

Dari surat pernyataan sikap warga yang 
ditandatangani oleh 41 (empat puluh satu) 
orang warga desa berdomisili di Talang 
Benteng  menyatakan sikap menolak 
keputusan tentang pembagian hasil jasa 
produksi daur ke dua  yang berisikan antara 
lain : 

1. Tidak menerima terdapatnya pembagian 
hasil jasa produksi yang diberikan 
kepada tripika, kecuali dalam proses 
administrasi kepada pihak kecamatan 
yang merupakan kebijakan pemerintah 
desa dan pengurus MHBM. 

2. Warga Desa Darmo khususnya yang 
berada di talang Benteng, Blok Niru dan 
Lengi yang berdekatan langsung dengan 
kegiatan HTI, merasa tidak pernah 
dilibatkan dalam kegiatan MHBM. 

3. Hasil pembagian jasa produksi sebesar 
5% yang diberikan kepada pihak Tripika 
untuk dapat dikembalikan kepada 
masyarakat. 

4. Diharapkan atas keputusan yang diambil 
dalam musyawarah benar-benar mem-
pertimbangkan kepentingan masyarakat 
sehingga tidak terjadi perpecahan dan 
kesenjangan dipihak masyarakat 
terutama yang memiliki lahan atau 
kebun yang dikelola oleh pihak HTI, dan 
diharapkan hasil jasa produksi benar-
benar dapat membantu ekonomi 
masyarakat. 

Maka pada Musyawarah yang dipimpin 
oleh Camat Lawang Kidul dihadiri oleh 
Koramil Kecamatan Lawang kidul, 
perwakilan PT.MHP, Forum sebahu sejalan 

MUSYAWARAH MHBM 

KELOPOK TANI JUJUR 

DESA DARMO KECAMATAN 

LAWANG KIDUL 


