
c Jenis-jenis komoditas yang dimitrakan bisa berupa
hasll kayu maupun non kayu yang bisa berupa
tanaman ppkok, tanaman kehidupan, dan atau
tanaman sela, serta jasa l ingkungan.

Pemegang ^n pemungutan (hasH hutan kayu,
HHBK).
Koperasl, Perbankan, Industh, dl.

Tujuan KemStraan
a.Menguatnya kapasitas masyarakat

b.Meningkatnya akses masyarakat

c.Meningkatnya   parbsipasl   masyarakat   dalam
memrjudkan pengelolaan hutan lestaH.

d.Berkembangnya usaha produkbf masyarakat

e.Terwujudnya  pelaku  ekonomi yang  tangguh,
rnarvfiri, bertanggung tawab dan professional.

Obyek Kemitraan
a.Obyek kegiatan yang dmlbakan Usa meflpuH

berbagal kegiatan dan komoditas yang terkait
dengan usaha pemanfaatan butan yang dltentufcan
dan disepakab bersama deb para pihak.

b.Jenis-jenis kegiatan yang dimitrakan brsa berupa
penyiapan   laban.   pembibltan,   penanaman,
pengadaan   sarana   produksi,    pemeliharaan,
pemanenan, pengolaban, disbibusi dan pemasaran.

Indonesia beserta keluarganya yang mengelola
usaha dl bidang kehutanan dl  dalam dl luar kawasan
hutan yang meliputl usaha basil hutan kayu, hasS
hutan bukan kayu dan jasa l ingkungan bark dl hulu

Pengertian Kemitraan Kehutanan
Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara

masyarakat setempat dengan Pemegang Iztn
pentanlaatan hutan atau Pengeloia Hutan, Pemegang
tzin usaha industhphmerhasll  hutan, dan/atauKesatuan
Pengetolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan

pembenan akses, dengan prinsip kesetaraan dan s&l lng
menguntungkan (PERMENHUT NO.39 Tahun 2013).

Prinsip-PriiMip Kemftraan
a.Kesepakatan: semua masukan, pro^es dan ketuaran

Kemitraan  Kehutanan  dibangun  berdasarfcan

kesepakatan  antara  para  plhak dan bersifat
mengikat.

b.Kesetaraan: para pihak yang berm^̂ a mempmyai

kedudukan hukum yang sama dalam pengambllan

c Sating menguntungkan: para pihak yang bennltra
benjpaya untuk mengembangkan usaha yang bdak
menimbulkan keruglan.

A Lokal spesiflk: Kemitraan Kehutanan dibangun dan
dlkembangkan dengan memperhaHkan budaya
dan karakterlstik masyarakat setempat, termasuk

menghonnab hak-hak tradisionai masyarakat adat

e.Kepercayaan:  Kemitraan  Kehutanan  dibangun

berdasarkan rasa sal ing per^aya antar para plhak.
f.T^ansparansl:  masukan,  proses  dan  keluaran

pelaksanaan Kemitraan Kehutanan d^alankan secara
terbuka oleh para plhak, dengan tetapmenghomiatl
kepenbngan masing-masing plhak.

g.Parbsipasl:  pel ibatan para   plhak  secara aktH,
sehlngga sebap keputusan yang diamtkl memil lM
legmmasl yang kuat. (PERMENHUT NO.39 Tahun
2013).

Pelaku Kemltnn
a. Kdompok Tarn Hutan

Kdompok Tanl Hutan yang di singkat KTH adalah
~ ' Tl atau perarangan warga negara

PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
BAOAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SOM KEHUTANAN



m dan  bantuan  sosial
kemasyarakatan.

Contoh: Pembagian BiWt penghijauan untuk
masyarakat dl Kabupaten Bogor.

. Kemitraan dalam pengetolaan Sumber-

daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Contoh:
-> Kemitraan yang terjalln antara Perum

Perhutani dengan LMDH dalam PHBM.
LMDH di l ibatkan dalam pengdolaan hutan
di hutan pangkuan desa dan mendapat
bagl hasll produksi maksimal sebesar 25%
dengan syarat: Keberhasilan tanaman,
Pemel iharaan, Keamanan dan Monitoring.

> program Bina Llngkungan yang
mengarah pada pemberdayaan masyarakat
dl sekltar hutan berapa bantuan Penyaluran
Dana Hibah dalam bentuk pelatlhan
manajemen, biaya pendldlkan, peningkatan
kesehatan,  pengembangan  sarana  dan

ebesar 6",   pedengan tingkat bu
tahun  dengan sist m
dan jangka waktu pe c
makslmal 5 tahun.

Contoh: Usaha Peng ra

KPH Sanyumas di Ka  pa

. Program Kemitraan dan Program Blna
Ungkungan (PKBL)
—>  Program  Kemibaan    g  rn r>g ra

kepada usaha keoperas  rta
masyarakat dl sekltar hutar da m be

simpan pinjam sepertl   yang
tertiadap Kelompok  dustr  ea
dlbldang kehutanan, bantuan  Rn m
Modal Kerja untuk   esta   pe  g  ta

Perjanjian MOD pihak PT RP1 membedkan bibit
Arcasia Mangium dan Eutal lptus kepada petanl
sedangkan petanl yang menyediakan lahan,
menanam, merawat, sampai Jangka ivaktu produksl

Jenis Kemitraan Kehutanan
1.Kemitraan  Bidang  KTR (Permen P.23/

Henhut-II/2007)
a.Pola mandiri adalah Pola HTR yang dlbaagun

oleh pemegang IUPHHK-HTR bersama mitranya
berdasarkan  kesepakatan  beisama  dengan

dlfasl l l tasi   Pemerintah  agar   terselenggara
kemitraan yang mengunttingkan kettua pihak.

b.Poia Developer adalah dlmana peml l ik HTR
menyerahkan  sepenuhnya  pengektlaan HTR
kepada Developer.

Contoh: Diterapkan oleh Dlnas Kehutanan dan
Perkebunan (Dtshutbun) Kabupaten Bengkal is
dengan mempertlmbangkan kondisi yang

ada di Kabupaten Bengkalis karena dengan
pola Developer pemi l ik it in HTR bdak banyak
mengeluarkan biaya dalam pengeldaanya.

2.PemberdayaanMasyarahatHelalui Kemitraan

Kehutanan (Permen P.39/Menhut-II/2013)

Pemberdayaan  masyarakat  setempat  melalui

Kemitraan  Kehutanan  adalah  upaya  untuk
menlngkatkan  kemampuan  dan  kemandir ian
masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat

sumber daya hutan secara optimal dan adl! meialui
Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat setempat.

COntoh: Kegiatan Kemitraan Kelompok T^nl wRayah
Kecamatan Pegedongan dengan PT. RImba Partikel


