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Perhutanan Sosial merupakan upaya pemberian akses legal  kepada msyarakat setempat  dalam 

kawasan Hutan  Negara. Salah satunya adalah melalui Pengakuan dan Perlindungan  Kemitraan 

Kehutanan atau yang disingkat dengan Kulin KK antara Perhutani selaku pemegang ijin 

pengelolaan Hutan Negara di Jawa dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai 

wadah perhimpunan masyarakat setempat selaku mitra, yang mata pencahariannya tergantung 

dengan kawasan hutan. Tujuanya adalah memperoleh pengakuan dan perlindungan dengan payung 

hukum yang kuat, mengurangi ketimpangan pengelolaan pamanfaatan hutan, ketimpangan antar 

wilayah dan berkurangnya pendapatan serta perlindungan dan pemulihan ekosistem menuju 

kesejahteraan masyarakat. 

   

 

 



Latar Belakang 

Reformasi politik yang terjadi pada tahun 

1998, menimbulkan pengaruh khususnya 

dalam pemanfaatan hutan negara yang 

dikelola Perum Perhutani di BKPH 

Senduro. Permasalahan terjadi di 3 (tiga) 

kecamatan, yaitu Kecamatan Pasrujambe, 

Senduro dan Gucialit, Kabupaten 

Lumajang, serta sebagian kawasan Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru yang 

terdiri dari 21 desa penyangga. 

Pertumbuhan penduduk dan tuntutan 

kualitas hidup masyarakat sekitar hutan 

merupakan persoalan demografi yang 

menimbulkan potensi interaksi negatif 

antara masyarakat desa hutan dengan 

kawasan hutan negara. Di samping itu, 

adanya permasalahan penegakan hukum 

oleh pihak berwewenang terhadap 

pelanggar pemanfaatan kawasan hutan 

yang berupa pembalakan liar dan 

perambahan hutan bahkan pendudukan 

kawasan hutan Negara. Prinsip equality 

before the law atau persamaan di hadapan 

hukum belum dapat sepenuhnya diterapkan 

di lapangan. 

Berdasarkan situasi tersebut pada Tahun 

2000 telah dirumuskan beberapa 

pendekatan resolusi konflik strategis, yaitu 

: 

1.   Pendekatan nilai kultural dan kearifan 

lokal dengan membuka ruang 

komunikasi bagi persepsi dan pendapat 

masyarakat. 

2.   Melakukan  sosialisasi dan penawaran 

skema Kemitraan Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM) serta 

melalui pembentukan dan  

pengembangan Lembaga Masyarakat 

Desa Hutan (LMDH) sebagai wadah 

aktivitas kolektif dalam merealisasikan  

PHBM. 

3.   Pendekatan silvikultur sebagai bentuk 

kegiatan pemulihan potensi sumber 

daya hutan. 

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

desa hutan melalui program 

agroforestry pada lahan milik 

masyarakat 

 

Kondisi Terkini 

Skema kemitraan PHBM dilaksanakan 

Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara 

Perhutani dan  LMDH dengan payung 

hukum Akte Notaris. Dari luas lahan 2.845 

ha kawasan wilayah BKPH Senduro,  

PHBM terdapat pada petak mulai anak petak  

12B sampai  anak petak  16H, yaitu seluas 

940 ha, terletak di Desa Burno, Kecamatan 



Senduro, Lumajang yang tergabung dalam 

wadah LMDH Wono Lestari.    

Dengan digulirkannya program Perhutanan 

Sosial skema P.39/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/6/2017, muncul beberapa 

permasalahan, yaitu : adanya lahan yang 

berhimpitan antara pola PHBM yang sedang  

berjalan dengan baik dengan penutupan 

vegetatif lahan lebih 80% yang dicadangkan 

sebagai program Kulin  KK  dengan lokasi 

yang  penutupan lahan kurang dari 10% 

yang berpotensi untuk dicadangkan sebagai 

lokasi IPHPS (Skema  P.39) dalam wilayah 

satu tapak kawasan. Hal ini berpotensi 

memunculkan kecemburuan sosial dalam 

implementasi Kulin  KK, yaitu  penggarap 

Lokasi PHBM akan mengurangi penutupan 

lahan, sehingga mencapai di bawah 10 %, 

dengan harapan supaya dimasukkan skema 

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial 

(IPHPS).   

Masalah lainnya adalah adanya isu bahwa 

pemerintah akan memberikan  ijin hak milik 

kawasan Hutan Negara  bagi masyarakat 

sekitar hutan dengan diikuti gerakan 

pengumpulan KTP oleh oknum/kelompok 

masyarakat sebagai syarat pengajuan 

sertifikasi permohonan hak milik lahan. Hal 

ini berpengaruh terhadap kurangnya minat 

masyarakat mengikuti program Perhutanan 

Sosial, dengan harapan mendapat sertifikat 

pemilikan lahan. 

 

Peran Penyuluh Kehutanan 

A. Pemetaan Resolusi Konflik 

Penyuluh Kehutanan bersama Pihak 

Perhutani dan Tenaga Pendamping 

Masyarakat (LSM Raja Giri)  berkoordinasi 

dan konsultasi dengan Kepala Desa 

melakukan pemetaan obyek konflik di 

tingkat tapak yang terdiri dari 3 (tiga) 

elemen utama yaitu :  

a. akar masalah, adalah situasi yang 

menciptakan kondisi awal terhadap 

kemungkinan terjadinya konflik tenurial.  

seperti peningkatan kebutuhan hidup 

penduduk sekitar hutan baik kuantitas 

maupun kualitas semakin memberikan 

tekanan terhadap sumberdaya hutan. 

b. pemicu konflik, merupakan faktor yang 

muncul secara tiba-tiba. Adanya proses 

reformasi Tahun 1998 berakibat 

terjadinya pembalakan liar secara masif. 



c. akselelator konflik, adalah peristiwa yang 

mempercepat terjadinya / meluasnya 

konflik. yakni kebijakan dari pihak 

Perum Perhutani/ oknum Perhutani  yang 

diskriminatif terhadap penduduk 

setempat terkait pemanfaatan kawasan 

hutan. 

Selanjutnya melakukan identifikasi aktor 

konflik, yakni 

a) aktor provokator adalah pihak yang 

kontribusinya sangat besar dalam 

meningkatkan ekskalasi konflik.   

b) aktor kelompok rentan, yakni kelompok 

yang menerima provokasi tanpa 

melakukan verifikasi, seperti masyarakat 

sekitar hutan termarginalkan secara 

ekonomi dan tidak  memiliki akses 

informasi yang cukup, 

c) aktor kelompok fungsional, adalah pihak 

yang bertanggung jawab terhadap 

terjadinya konflik.  

B. Implementasi Resolusi 

1. Sosialisasi IPHPS dan Kulin KK 

Bersama Pihak Perhutani dan LSM Raja 

Giri melakukan sosialisasi  kepada seluruh  

aktor konflik  tentang substansi IPHPS. 

Menjelaskan  bahwa, IPHPS merupakan ijin 

pemanfaatan kawasan hutan yang telah 

ditetapkan ijin pengelolaannya kepada 

Perum Perhutani berdasarkan PP 72 tahun 

2010, tentang Perum Kehutanan Negara. 

Dengan demikian IPHPS merupakan skema 

Kemitraan Antara Perum Perhutani selaku 

Pemegang Ijin Pengelolaan Hutan Negara 

dengan Pemegang Ijin Pemanfaatn Hutan 

Perhutanan Sosial (IPHPS), bukan sertifikat 

pemilikan lahan. Selanjutnya tentang 

substansi Kulin KK bagi peserta PHBM yg 

telah bermitra dengan Perhutani.  

Bahwa KULIN KK merupakan penguatan 

payung Hukum Surat Perjanjian Kerjasama 

(SPKS) antara Perhutani dengan LMDH 

melalui  Program PHBM dengan legalitas 

oleh Akte notaris ditingkatkan menjadi 

Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK), 

merupakan konsensus baru hasil dari 

penyempurnaan SPKS dengan legalitas  oleh 

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan. Dengan demikian  

Pemegang ijin pemanfaatan  memiliki hak 

mendapatkan pembiayaan yang bersumber 

dari APBN, APBD, Pinjaman pembiayaan 

pembangunan hutan, dana Desa; dana RHL 

dan atau sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat sesuai ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku.  

Adapun esensi NKK yang menjadi materi 

penting dalam sosialisasi untuk dikenali, 

dipahami dan terima oleh para mitra adalah :  



a. Latar belakang  Kulin KK, 

b. Identitas pihak yang bermitra,  

c. Lokasi kegiatan,  

d. Rencana kegiatan mitra,  

e. Obyek kegiatan,  

f. Biaya kegiatan,  

g. Hak dan kewajiban para pihak,  

h. Jangka waktu kemitraan, 

i. Pembagian Hasil,  

j. Penyelesaian perselisihan, dan  

k. Sanksi pelanggaran. 

 

Metodologi sosialisasi yang diterapkan 

adalah : Pertemuan kelompok LMDH per 

blok (per dusun) dan anjangsana kepada 

tokoh utama (Pengurus LMDH), tokoh 

kunci (Asper Perhutani, Mandor Perhutani) 

serta Tokoh Penunjang (Kepala Desa, Tokoh 

Masyarakat dan Tokoh Agama). 

2. Penguatan Kelembagaan Kelompok 

LMDH. 

Setelah sosialisasi IPHPS dan Kulin KK 

dilakukan penguatan kelembagaan LMDH. 

Penguatan kelembagaan LMDH tersebut  

dilakukan dengan cara menemukan dan 

mengenali modal sosial yang telah dimiliki 

kelompok yaitu : Kepercayaan, Jaringan dan 

Pranata.   

3. Mendampingi Proses Penyusunan NKK 

NKK disusun dengan tahapan sebagai 

berikut :  

 Bersama  LMDH dan Perhutani 

melakukan verifikasi calon  lokasi yang 

dicadangkan untuk program Kulin KK, 

meliputi batas areal kerja pengelola / 

areal Perhutani dan batas lokasi 

kemitraan. 



 Bersama  LMDH dan Perhutani 

Melakukan Verifikasi dan Validasi calon 

mitra, meliputi identitas calon mitra 

(ketergantungan terhadap hutan), domisili  

dan nama kelompok mitra, struktur 

organisasi,  struktur pengurus Kelompok 

mitra. 

 Bersama LMDH dengan Perhutani 

menyusun  NKK. 

 

4. Implementasi NKK 

Dalam rangka implementasi NKK Penyuluh 

Kehutanan bersama Tenaga Pendamping 

LMDH dan Perhutani melakukan kegiatan-

kegiatan :  

 

a. Pengumpulan data potensi wilayah 

untuk perencanaan kegiatan dan 

pengembangan usaha,  

b. Penyusunan skala permasalahan,  

c. Penyusunan skala prioritas kegiatan dan 

pengembangan usaha,  

d. Pembuatan Rencana Kegiatan sesuai 

yang tertera dalam NKK. 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

Implementasi IPHPS dan Kulin KK dalam 

satu wilayah tapak bisa berakibat munculnya 

permasalahan baru yang berujung pada 

konflik sosial dikarenakan perlakuan yang 

berbeda. Oleh karenanya disarankan agar 

POKJA PPS berperan optimal dalam 

menetapkan skema kemitraan berdasar 

potensi permasalahan di lapangan baik 

teknis maupun non teknis, sehingga tidak 

memunculkan perlakuan berbeda dalam 

wilayah satuan tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

*) Penyuluh Kehutanan Jawa Timur 



PENDAMPINGAN HUTAN NAGARI DI KECAMATAN SUNGAI PAGU,  

KABUPATEN SOLOK SELATAN 

Oleh: 

1. Ir. Rita Marsi (*) 

2. Yudia Falentina, (**)  

  

1. Pendahuluan  

Hutan Nagari adalah sebutan untuk Hutan Desa di Provinsi Sumatera Barat.  Sejak tahun 2000 

dengan semangat Otonomi Daerah, di Sumatera Barat  sebutan untuk Desa dan Kelurahan kembali 

ke Nagari.  Program Perhutanan Sosial di daerah ini juga menyesuaikan sehingga skema yang 

muncul adalah Hutan Nagari. Hutan Nagari atau Hutan Desa merupakan skema pengelolaan hutan 

yang melibatkan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Hutan desa sebagaimana UU 41/1999 

tentang Kehutanan adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah suatu desa, dimanfaatkan 

oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut.  Sudah selayaknya  desa-desa yang 

berada di dalam atau sekitar kawasan hutan mendapatkan akses terhadap sumber daya hutan yang 

ada di wilayahnya, demi kesejahteraan masyarakat desa tersebut. 

Perkembangan kegiatan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat  tergolong pesat.  Luas Perhutanan 

Sosial  yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017 

mencapai 93.210 hektar dari 500 ribu hektar hutan yang dialokasikan pemerintah provinsi setempat  

selama 5 tahun.  Target ini merupakan pengelolaan hutan oleh masyarakat yang terluas di 

Indonesia.  Untuk mewujudkan ini Sumatera Barat  telah memiliki arah kebijakan dalam pengelolaan 

hutan, sehingga akan menjadikan provinsi terkemuka dalam pengelolaan sumber daya alam 

berbasiskan kearifan lokal. 

2. Hutan Nagari di Kabupaten Solok Selatan 

Kabupaten Solok Selatan, salah satu kabupaten  di Sumatera Barat, diberikan target seluas 50.000 

hektar selama lima tahun untuk dikelola melalui Perhutanan Sosial. Sampai tahun ini target tersebut 

telah terealisasi hingga 30.377 hektar dalam bentuk Hutan Nagari (Sumber data BPSKL wilayah 

Medan).  

Hutan Nagari di Kabupaten Solok Selatan (Sumber data: WARSI) 

  
1.  Hutan Nagari: Simancung Nagari Alam Pauh Duo, Kec. Pauah Duo  

SK Penetapan Areal Kerja (PAK) No. 573/ Menhut-II/ 2011, luas 650 Ha   

3.  
2.  Hutan Nagari: Pulakek Koto Baru, Kec. Sungai Pagu,  SK Penetapan Areal Kerja No. 852/Menhut-II/ 

2013, luas 4,265 Ha  
3
. 
3.  Hutan Nagari: Pakan Rabaa, Kec. Koto Parik Gadang Diateh, SK Penetapan Areal Kerja (PAK) No. 

853/Menhut-II/2013, luas 4,260 Ha   
4
. 
4.  Hutan Nagari: Pasir Talang Timur, Kec. Sungai Pagu,  

SK Penetapan Areal Kerja (PAK) No. 854/menhut-II/2013, luas 2,395 Ha   
5
. 
5.  Hutan Nagari: Koto Baru, Kec. Sungai Pagu  

SK Penetapan Areal Kerja (PAK) No 856/menhut-II/2013 | 1,145 Ha   



 

Beberapa diantara Hutan Nagari tersebut berada di Kecamatan Sungai Pagu, yaitu Hutan Nagari 

Pasir Talang Timur, Hutan Nagari Koto Baru dan Hutan Nagari Pulakek Koto Baru dengan total luas 

7.805 hektar.  Pengelolaan Hutan Nagari di Kecamatan Sungai Pagu berawal dengan dikeluarkannya 

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Areal Kerja (PAK) terhadap 3 

(tiga) Hutan Nagari pada tahun 2013. Selanjutnya menyusul dikeluarkan Hak Pengelolaan Hutan 

Nagari (HPHN) oleh Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2015.    

    

Kondisi Hutan Nagari Kotobaru, Kec. Sungai Pagu, Solok Selatan (Foto: Yudia) 

Jenis Usaha 

Jenis  usaha dari ketiga Hutan Nagari ini adalah: 

a.  Hutan Nagari  Pasir Talang Timur dengan usaha 

1) Penggemukan Sapi Simental, dengan tujuan untuk memenuhi pasokan daging untuk 

masyarakat Kec. Sungai Pagu.      

 

Pengemukan Sapi di Hutan Nagari Pasir Talang Timur (Foto. Yudia) 



 

2) Rumah Kompos yang merupakan usaha lanjutan dalam mengolah limbah kotoran sapi.  

Pengolahan kompos ini belum berjalan sesuai harapan karena kekurangan alat pencincang 

kompos (grender).  

3) Pengembangan usaha berupa pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk cair organic 

(PCO) mikro nutrient, pengembangan kompos menjadi biofosfat fertilizer dan bio NPK 

fertilizer, produksi decomposer dan probiotik tanaman. 

4) Budidaya cacing dengan kotoran sapi sebagai nutrient cacing tanah  

5) Kerajinan ibu-ibu berupa pengolahan limbah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomi 

seperti tas, sandal, map plastic dan sebagainya. Ibu-ibu ini tergabung dalam kelompok yang 

bernama Pasir Talang Timur Jaya (Pastati Jaya).  Hasil kerajinan mereka juga telah 

dipamerkan di sejumlah pameran lokal maupun nasional. 

b. Hutan Nagari Kotobaru, usahanya diantaranya adalah: 

1) Pengembangan Wisata  

Perpaduan pesona Hutan Nagari Kotobaru dengan  kawasan wisata Saribu Rumah Gadang.  

Hal ini dikarenakan Nagari Kotobaru mempunyai peninggalan sejarah berupa deretan 

rumah gadang yang berada pada komplek Kawasan Saribu Rumah gadang,  

2) Air Terjun.   

Terdapat aliran Batang (Sungai) Bangko yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi 

wisata air terjun.  Lokasi Batang  Bangko ini  melintasi areal Hutan Nagari Kotobaru. 

        

                 Kawasan Saribu Rumah Gadang (Rumah Adat Minangkabau) dan Air Terjun Batu Lawe (Foto.Yudia) 

 



 

c.  Hutan Nagari Pulakek Kotobaru dengan usaha: 

1) pengembangan lebah madu 

2) pengolahan bambu dan anyaman rotan.   

Hanya saja saat ini akses jalan menuju hutan nagari tersebut cukup sulit untuk ditempuh.  

Butuh nyali yang kuat untuk menaklukkan tanjakan sepanjang 300 meter dengan sudut 

kemiringan 45 derajat.  Pendakian itupun masih berupa jalan tanah berbatu, kalau hujan 

turun akan berubah menjadi becek.  

Permasalahan 

Permasalahan-permasalahan yang ditemui Yudia, Penyuluh Kehutanan selaku pendamping di Kec. 

Sungai Pagu, diantaranya adalah: 

a. Kurangnya komunikasi antar pengurus dan anggota.  Seperti saat pembuatan kandang sapi, 

timbul masalah dengan pemilik lokasi.  Sebelumnya pendamping sudah menyampaikan kepada 

kelompok bahwa dalam pemilihan lokasi kandang harus ada surat persetujuan dari pemilik.  

Akhirnya harus mencari lokasi baru walaupun pembangunan pondasi sudah dilaksanakan.  

Pada saat pemilihan lokasi kandang yang barupun Penyuluh Kehutanan tidak diikutsertakan, 

padahal lokasi baru yang mereka pilih berada di tengah-tengah pemukiman penduduk.  

Penyuluh Kehutanan tentu keberatan dengan pilihan kelompok, tapi apa daya mereka telah 

memilih dan sepakat. Setelah beberapa bulan sejak mulainya usaha pengembangan sapi LPHN 

Pasir Talang Timur, ternyata hal yang dikhawatirkan terjadi, akhirnya masyarakat sekitar 

kandang sapi menggugat keberadaan kandang yang mulai meresahkan warga akibat bau dari 

kotoran sapi. 

b. Dalam melakukan pembinaan kelembagaan  terhadap kelompok, sering kelompok  kurang 

respon, telah diberi masukan tapi tidak dijalankan.  Padahal, jarak lokasi Pasir Talang Timur 

dengan kediaman Penyuluh Kehutanan sekitar ± 35 KM dengan waktu tempuh  1 jam 

perjalanan.  Ditambah lagi kondisi jalan berbukit dan berliku untuk menuju lokasi Hutan Nagari 

Pasir Talang Timur. 

c.   Permasalahan lain di Hutan Nagari Pasir Talang Timur (PTT) adalah mereka kurang konsisten 

dengan apa yang telah mereka sepakati bersama. Misalnya ketentuan tentang pembagian hasil 

antara kelompok dengan anggota yang merawat sapi, sebelumnya mereka telah sepakat 

bahwa 30 % dari keuntungan penjualan sapi harus diserahkan kepada lembaga sebagai 

keuntungan bagi lembaga. Tapi hal tersebut tidak terlaksana, dengan alasan mereka tidak 

beruntung dalam memelihara sapi selama hampir 2 tahun.  Akibatnya dari pengelolaan sapi 

selama hampir 2 tahun Hutan Nagari PTT belum mendapatkan keuntungan usaha bahkan 

merugi. 



d.   Dalam kepengurusan kelompok di LPHN Pasir Talang Timur, muncul masalah  ketika sebagian 

anggota menuntut agar diadakan perombakan pengurus karena menurut mereka pengurus 

yang lama tidak transparan dalam hal keuangan, hingga terjadilah pergantian pengurus.  

Pembentukan pengurus baru inipun kurang disetujui oleh sebagian anggota LPHN, hal ini 

terbukti dengan tidak dikeluarkan SK pengurus LPHN oleh Wali Nagari (Kepala Desa) Pasir 

Talang Timur.  Karena pengurus terpilih tidak juga dikukuhkan oleh Wali Nagari, maka 

pengurus tersebut mengundurkan diri secara sepihak.  Pada pertengahan tahun 2017 kembali 

diadakan rapat pemilihan pengurus LPHN yang langsung dihadiri oleh Wali Nagari Pasir Talang 

Timur dan Penyuluh Kehutanan.  Saat rapat tersebut Penyuluh Kehutanan dan Wali Nagari juga 

telah mengarahkan agar kelompok memilih orang-orang yang mampu bekerja sama dalam 

LPHN dan mampu membawa kemajuan bagi LPHN.  Maka terbentuklah pengurus LPHN Pasir 

Talang Timur yang baru pada bulan Juli 2017.  Tapi kepengurusan ini tidak bertahan lama, 

karena awal tahun 2018 ini kembali diadakan rapat penggantian kepengurusan.  Pergantian 

pengurus ini dilakukan karena banyaknya gejolak dan dinamika dalam kelompok.  Selama 

hampir 2 (dua) tahun mendampingi LPHN Pasir Talang Timur telah terjadi 4 kali perombakan 

pengurus, tentu Penyuluh Kehutanan berharap semoga pengurus yang terpilih sekarang 

mampu membawa kemajuan bagi LPHN Pasir Talang Timur ke depan. Menurut Yudia, 

pendampingan kelembagaan kelompok sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan 

pengembangan dan pengelolaan usaha yang mereka lakukan. 

e. Masalah lain yang ditemui dalam melakukan pendampingan terhadap Hutan Nagari di 

Kecamatan Sungai Pagu, adalah jadwal pertemuan.  Ketika ingin mengadakan suatu pertemuan 

siang hari kebanyakan yang hadir hanya beberapa orang saja.  Masyarakat biasanya bisa 

berkumpul/banyak yang hadir kalau malam hari sesudah sholat magrib, karena siangnya 

mereka pergi dan ke sawah, tapi jika mereka diberikan uang buat ganti hari biasanya mereka 

tidak keberatan diundang pertemuan siang hari.  Tapi karena keterbatasan waktu maka 

berbagai agenda pertemuan dengan kelompok selalu dilakukan siang hari.  Konsekuensinya 

masyarakat yang hadir hanya separuh jumlah anggota kelompok, bahkan kurang dari itu.   

Berbagai permasalahan dan kendala yang ditemui Yudia,  itulah yang akan menjadi tantangan 

Penyuluh Kehutanan dalam melakukan tugasnya. Memecahkan permasalahan kelompok, 

mencari solusi dan mengarahkan agar kelompok mampu mengembangkan segala potensi yang 

ada dalam Hutan Nagari.  Untuk itu keberadaan penyuluh kehutanan selalu  dibutuhkan demi 

tercapainya tujuan pengelolaan Hutan Nagari dalam mensejahterakan masyarakat dan 

menjadikan hutan tetap lestari. 

  

3. Peran Penyuluh 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Perhutanan Sosial, Penyuluh Kehutanan berperan 

dalam mendampingi masyarakat mulai dari pembentukan kelompok, pengusulan hingga 



terbitnya izin serta pengembangan usaha.  Program Perhutanan Sosial tidak hanya berhenti 

sampai dikeluarkannya izin pengelolaan, namun kelompok tani hutan juga harus menyusun 

rencana kegiatan usaha, rencana kelola kawasan dan kelola kelembagaan. Untuk itulah, 

kehadiran pendamping kelompok menjadi penting untuk mendukung keberhasilan program 

Perhutanan Sosial. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh  Penyuluh Kehutanan PNS, 

Yudia Falentina, di tiga Hutan Nagari di Kec. Sungai Pagu tersebut  berupa pengelolaan 

kelembagaan, pengelolaan usaha dan pengelolaan kawasan.  Pendampingan dilakukan 

bersinergi antara pemerintahan nagari, Dinas Kehutanan Provinsi, Penyuluh Kehutanan dan 

LSM. 

4. Rencana ke depan 

  Solok Selatan dikelilingi oleh perbukitan dengan hutan-hutan lindung dan perkebunan 

yang luas, berada di wilayah paling selatan Provinsi Sumatera Barat, berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, yang juga merupakan lokasi Taman Nasional Kerinci Seblat.  

Kabupaten Solok Selatan yang baru dimekarkan pada tahun 2004  letaknya  kurang strategis karena 

tidak di jalur trans Sumatera,  merupakan jalur Padang-Kerinci saja, jadi kabupaten ini relatif 

tertutup. Kondisi wilayah tersebut secara tidak langsung mempengaruhi akses informasi, akses pasar 

dan akses modal.  ditambah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah dan tingkat 

kesejahteraan menengah ke bawah. Dengan permasalahan kelembagaan dan masalah rendahnya 

kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) dimiliki kelompok, disamping berbagai kendala yang dialami, 

tentu ketiga LPHN Ini harus tetap mempunyai rencana kedepan 

Dalam pengelolaan kelembagaan di Kecamatan Sungai Pagu  direncanakan dengan 

pemilihan pengurus dan anggota LPHN, penyusunan AD/ART kelompok, melengkapi administrasi 

kelompok hingga penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Nagari (RPHN) dan Rencana kerja 

Tahunan Hutan Nagari (RKT). Diupayakan pendampingan pengefektifan kontak tani dengan 

kelompok, ikut hadir dalam tiap pertemuan kelompok, mengadakan pelatihan peningkatan 

kapasitas pengurus dan anggota LPHN. 

Untuk kelola kawasan berupa pemahaman batas-batas wilayah hutan nagari, pemetaan 

partisipasif dan pengenalan potensi masing-masing kawasan dan kegiatan lainnya.  Dalam 

penandaan tata batas hutan nagari dibutuhkan anggaran untuk mengganti hari anggota yang pergi 

kelapangan.  

Sedangkan untuk kelola usaha, diperlukan adanya berbagai inovasi dalam kelompok untuk 

mengelola potensi hutan nagari. Misalnya di LPHN Pasir Talang Timur telah dimulai usaha ternak 

sapi. Berbagai usaha turunan dari limbah kotoran telah dirancang oleh pengurus dan anggota LPHN 

untu 10 tahun kedepan. Diantara pembuatan pupuk kompos organic dan pupuk cair dari limbah 

kotoran sapi. Dalam tahun ini LPHN Pasir Talang Timur mendapatkan bantuan Alat Ekonomi 

Produktif dari Ditjen BUPSHA berupa satu set mesin pengolah kompos dan rumah kompos. 

Pembuatan rumah kompos ini akan dilakukan berbarengan dengan pemindahan kandang sapi LPHN. 

Kandang sapi yang sebelumnya berada di Jorong Banda Dalam akan dipindahkan ke Jorong Sigintir.  

Setelah kandang dipindahkan, selanjutkan perlu dibuat aturan yang tegas dalam kelompok, 



penyatuan komitmen semua anggota terhadap aturan yang telah disepakati bersama dan sanksi 

yang akan diberikan bagi anggota yang melanggar kesepakatan. Selama hampir dua tahun 

mendampingi LPHN Pasir Talang Timur, anggota LPHN telah banyak melahirkan berbagai 

kesepakatan dan aturan. Hanya saja usaha untuk melaksanakan kesepakatan dan aturan tersebut 

belum tampak.   

Terkait hutan nagari Koto Baru punya potensi yang besar yang bisa dikembangkan yaitu 

pengelolaan hutan nagari yang disatukan dengan parisiwata Kawasan Saribu Rumah Gadang. Begitu 

juga dengan LPHN Pulakek Koto Baru juga berpotensi dari segi lebah Madu. Kedepannya 

pengelolaan potensi yang ada untuk dijadikan sumber usaha kelompok tentu memerlukan anggota 

LPHN yang kompak, dan mau menerima arahan dari pihak terkait. Bukan hanya mementingkan ego 

masing-masing anggota. Kalau ego para pengurus dan anggota masih tinggi, tentu LPHN manapun 

akan stagnan, tanpa ada perkembangan. Semoga LPHN Kecamatan Sungai Pagu dan LPHD 

dimanapun itu di seluruh Indonesia terus maju, meraih mimpi bersama wujudkan hutan lestari dan 

masyarakat sejahtera. Semoga.. 

  

(*) PK pada Pusat Penyuluhan, BP2SDM, Kementerian LHK 

(**) PK pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 

 

 



Gambar 1. Spanduk Bank Sampah Desa Sengked 

MENGENAL BANK SAMPAH KAMPUNG SENGKED  

SEKITAR KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR 

Oleh : Firmansyah (Penyuluh Kehutanan Ahli BP2SDM) 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan perhitungan Wahana 

Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat 

Tahun 2016, ahwa produksi barang 

rumah tangga, makan, minuman dan 

lain-lain yang dikonsumsi oleh 

penduduk Jawa Barat semakin 

meningkatkan produksi sampah 

mencapai 27.000 ton/hari. Dari 

berbagai riset yang dilakukan, 60% 

sampah yang dihasilkan berupa sampah 

organik yang bisa dikompos, 40 % sampah bukan organik seperti sampah plastik, kertas, 

elektronik, botol, kaleng, dan lain-lain (http://www.jabarprov.go.id). 

Salah satu penyebab menumpuknya sampah dikarenakan sampah yang dihasilkan 

per/hari tidak sebanding dengan tingkat penanganan dan pengolahan yang dilakukan. Hal 

ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Jika hal tersebut terus 

dibiarkan, maka timbunan sampah akan semakin menumpuk dan tentunya bisa 

menimbulkan dampak lainnya yaitu timbulnya pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, 

pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi fokus 

perhatian dari semua pihak terutama para stakeholder di Kabupaten Bogor Jawa Barat 

khususnya di sekitar Kampus IPB Darmaga Bogor.  

Menurut Wardi (2008), pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis 

dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Oleh 

karena itu, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Provinsi Jawa Barat maka pengelolaan sampah sangat membutuhkan peran 

aktif dari masyarakat, terutama dalam mengurangi jumlah sampah, memilah jenis 

sampah atau berupaya menjadikan sampah bermanfaat. Partisipasi aktif masyarakat 

dalam proses pengelolaan sampah selain dapat mengurangi beban lingkungan dari 

sampah yang ada, juga dapat mendatangkan nilai keuntungan ekonomis bagi masyarakat 



apabila sampah dapat dirubah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat seperti 

kerajinan atau barang seni, pupuk organik, dan lain sebagainya (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keberhasilan pengelolaan sampah di suatu daerah merupakan cerminan bahwa di 

daerah tersebut, kesadaran masyarakatnya akan arti pentingnya lingkungan hidup bersih 

telah baik. Namun demikian, diperlukan sebuah pendekatan dalam pengelolaan sampah 

yang praktis dan ekonomis untuk membuka pandangan dan wawasan baru bagi 

masyarakat dalam mengelola sampah sehingga sampah tidak lagi dipandang barang yang 

tidak berguna, akan tetapi dapat dijadikan sesuatu yang bernilai tambah. Melalui 

partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengelola sampah, diharapkan dapat mereduksi 

sampah yang masuk ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) Sampah.  

Terkait upaya untuk menghindari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sampah 

tersebut, maka dilakukan berbagai upaya untuk pengelolaan sampah yang kini banyak 

dilakukan di Kabupaten Bogor dan salah satunya adalah di Kampung Sengked, Desa 

Babakan, Kecamatan Dramaga dimana desa ini pada tahun 2012 telah mendirikan atau 

membuat Bank Sampah sebagai tempat untuk mengelola sampah rumah tangga yang 

dihasilkan warganya (Gambar 1).  

Melalui tulisan ini, penulis ingin memaparkan dan menganalisis kunci dari 

keberhasilan Bank Sampah di Kampung Sengked, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga. 

Keberhasilan Bank Sampah tersebut tidak lepas dari totalitas dari partisipasi 

masyarakatnya. Menurut Sumardjo (2009), bahwa prasyarat umum terjadinya partisipasi 

dalam suatu kegiatan adalah kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat. 

Sedangkan lokus tulisan ini dilaksanakan di sekitar Kampus IPB Bogor yaitu tepatnya di 

Kampung Sengked, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Pemilihan 

lokasi karena Kampung Sengked Desa Babakan memiliki Bank Sampah. 

 

Gambar 2. Salah satu hasil Bank Sampah Kampung Sengked Desa Babakan 



MELIRIK OPERASIONAL BANK SAMPAH DI KAMPUNG SENGKED 

1. Jam Kerja  

Jam kerja Bank Sampah di Kampung Sengked sepenuhya tergantung kepada 

kesepakatan pengelola atau pengurus Bank Sampahnya dan masyarakat sebagai 

pelanggan. Jumlah hari kerjanya dalam seminggu pun tergantung, bisa 2 s/d 3 hari 

atau 7 hari tergantung ketersediaan waktu pengelolaan Bank Sampahnya yang 

biasanya mempunyai pekerjaan utama. Untuk Bank Sampah Desa Sengked di buka 

hari Sabtu dan Minggu pukul 8.00 s/d 16.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4. Buku Tabungan Bank Sampah 

2. Buku Tabungan 

Setelah masyarakat Kampung Sengked atau nasabah menyerahkan sampah ke Bank 

Sampah, maka kemudian sampah tersebut ditimbang dan dihargai sesuai dengan 

harga yang sudah ditetapkan kemudian dicatat dalam buku tabungan sebagai buktu 

tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki oleh setiap nasabah. Dalam buku 

tabungan tercantum kolom kredit, debit dan saldo yang mencatat setiap transaksi yang 

pernah dilakukan. 

 

3. Jenis Buku Tabungan 

Secara umum jenis tabungan terdiri dari 2 jenis, yaitu tabungan individu dan tabungan 

kolektif. Tabungan individu dapat terdiri dari : tabungan biasa atau  tabungan 

pendidikan. Sementara tabungan kolektif biasanya ditujukan untuk keperluan 

kelompok seperti kegiatan pengajian atau untuk perbaikan sarana umum di lingkungan 

sekitar Kampung Sengked. 

4. Harga Sampah 

Penetapan standar harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus Bank 

Sampah desa sengked. Untuk perorangan  yang menjual langsung sampah dan 

mengharapkan uang kas, diberika harga yang fluktuatif yang sesuai dengan harga 

pasar. 

5. Standar Menyetor Sampah 

Agar proses pemilahan berjalan dengan baik, masyarakat atau nasabah Bank Sampah 

Kampung Sengked disarankan untuk membawa 3 kelompok besar sampah ke dalam 3 

kantong yang berbeda, kantong pertama untuk sampah plastik, kantong kedua untuk 

sampah kertas, dan kantong ketiga untuk sampah logam. Para nasabah yang akan 

menabung dimotivasi untk menabung sampah dalam keadan bersih, baik luar maupun 

dalamnya, dan dalam keadaan utuh tidak rusak atau robek. Hal ini  karena harga 

sampah dalam keadaan besih dan utuh lebih tinggi dibanding dalam keadaan kotor 



dan rusak. Berat minimun sampah yang di setor diperlukan agar timbangan sampah 

lebih efisien dan pencatatan dalam buku tabungan lebih mudah, misalnya berat 

minumum sampah ditetapkan minimum 1 kg untuk setiap sampah. Sehingga para 

nasabah didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah 

sebelum mencapai syarat berat minimum. 

6. Sistem Bagi Hasil Sampah  

Untuk sistem bagi hasil dilaksanakan sesuai atau tergantung hasil rapat pegurus Bank 

Sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disoisalisasikan 

kepada semua nasabah. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85 : 

15, 85 persen untuk nasabah dan 15 persen untuk pengelola Bank Sampah. Jatah 15 

persen untuk Bank Sampah digunakan untuk kegiatan operasional Bank Sampah 

seperti pembuatan buku tabungan, fotokopi, pembelian alat tulis dan pembelian 

furnitur. 

 

 

7. Upah atau Gaji Pengurus Bank Sampah  

Terkait dengan upah atau gaji pengurus Bank Sampah, perlu diketahui bahwa tidak 

semua Bank Sampah mampu membayar gaji karyawannya karena sebagian Bank 

Sampah dijalankan secara sukarela disaat waktu luang mereka. Begitupun dengan 

Bank Sampah Kampung Sengked dimana pengurus Bank Sampah bekerja secara 

sukarela untuk mengisi waktu luang mereka. Motivasi pengurus  berdasarkan hasil 

wawancara penulis adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah dan 

membantu meningkatkan taraf ekonomi sesama warga.  

KESIMPULAN Gambar 5. Penulis Berada di Depan Gerbang Desa Sengked 



 Tingkat keberhasilan masyarakat Kampung Sengked dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga melalui Bank Sampah termasuk kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari 

keberlangsungan Bank Sampah yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun yaitu sejak tahun 

2012. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus atau mengelola Bank Sampah 

dan peran aktif menyerahkan sampah ke Bank Sampah merupakan kunci dari 

keberhasilan Bank Sampah Kampung Sengked. Mekanisme sederhana dan kesimpulan 

operasional Bank Sampah yang ada di Kampung Sengked digambarkan dalam Ilustrasi 

Gambar 6 di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak yang jelas dengan adanya Bank Sampah di Kampung Sengked Desa Babakan 

Kecamatan Dramaga yaitu terciptanya lingkungan Desa Sengked yang bersih dan nyaman 

dari limbah sampah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Mekanisme atau Ilustrasi Sederhana Operasional  

Bank Sampah Desa Sengked 



SARAN  

 Dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk membentuk Bank Sampah 

di lingkungannya, maka diperlukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif dari 

semua pihak terkait baik dari pusat atau daerah kepada warganya. Beberapa point atau 

fokus yang perlu ditekankan kepada masyarakat agar mengetahui, mau dan mampu 

membentuk Bank Sampah adalah mengenai Mekanisme dan Operasional Bank Sampah 

tersebut dan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dari masyarakat tersebut. Hal 

ini tentu membutuhkan bantuan dan kerjasama dari banyak pihak yang terkait. 
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SAMPAH PEMBAWA BERKAH 

Oleh: 

Eli Sugianto 

 

Sampah sebuah kata yang sudah tidak asing bagi kita, menjijikan, bau dan kotor. 

Setiap hari pasti kita menemukan sampah, sampah tidak sedap dipandang mata, bau 

busuk dan banyak lalat mengerumuninya. Jadi tidak dipungkiri sampah tidak lepas 

dari kehidupan manusia. Apabila dibiarkan berlarut-larut bumi ini akan penuhi 

dengan sampah, oleh karena itu bagaimana kita dapat mengelola sampah tersebut 

sehingga bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi ?  

Permasalahan sampah yang ada saat ini disebabkan karena meningkatnya jumlah 

penduduk, perubahan gaya hidup, rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengelola 

sampahnya, meningkatnya teknologi, anggaran dan sarana prasarana yang kurang 

memadai dalam pengelolaan sampah, hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah dan 

jenis sampah nasional. Berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tahun 2016, sumber sampah terbanyak berasal dari rumah tangga sebesar 

36%, sementara komposisi timbulan sampah nasional sekitar 57% didominasi sampah 

organik yang terdiri dari sampah sisa makanan, kayu ranting dan daun. Komposisi 

sampah terbesar kedua berasal dari sampah plastik sebesar 16%, sampah kertas 10% 

dan sampah lainnya. Dari komposisi sampah tersebut baru 14% sampah yang 

dimanfaatkan sedangkan sebagian besar sampah ditimbun ke Tempat Pemrosesan 

Sampah (TPA). Sampah apabila tidak dikelola dengan baik dapat berbahaya bagi 

kesehatan manusia maupun lingkungan, misalnya terjadinya pencemaran udara yang 

disebabkan dari pembakaran sampah maupun bau busuk, pencemaran air yang 

disebabkan oleh limbah kimia industri maupun rumah tangga, penyebab banjir dari 

sampah yang dibuang disungai serta sampah sumber penyakit bagi kesehatan 

manusia. 

Klasifikasi Sampah 

Menurut Undang – Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk 

padat. Sedangkan limbah merupakan sisa/buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan 
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manusia (PP No. 18 tahun 1999). Sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa 

tinjauan (Imran SL Tobing , 2005) , yaitu :  

A. Berdasarkan jenis  

1. Sampah organik : Sampah ini bersifat dapat terurai (degradable) sehingga dalam 

waktu tertentu akan berubah bentuk dan dapat menyatu kembali dengan alam. 

Sampah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa-senyawa organik, dan 

berasal dari sisa-sisa tumbuhan (sayur, buah, daun, kayu, dll.), hewan (bangkai, 

kotoran, bagian tubuh seperti tulang, dll.). 

2. Sampah an-organik : Sampah an-organik umumnya bersifat sukar terurai/sukar 

lapuk dan tidak lapuk (non-degradable) sehingga akan selalu dalam bentuk 

aslinya di alam. Sampah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa-senyawa 

an-organik, dan berasal dari sisa industri, seperti plastik, botol/kaca, kaleng, 

logam, dll. 

3. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3): limbah dari bahan-bahan berbahaya 

dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain. 

B. Berdasarkan tingkat kelapukan  

1. Sampah lapuk (garbage) : Sampah yang merupakan bahan-bahan organik; 

seperti sayuran, buah, makanan. Pelapukan jenis sampah ini dapat terjadi dalam 

waktu tertentu, sehingga akan berubah bentuk dan dapat menyatu kembali 

dengan alam. 

2. Sampah susah lapuk dan tidak lapuk (rubbish) : Sampah yang merupakan bahan 

organik maupun an-organik; seperti; kertas dan kayu (susah lapuk; pelapukan 

dapat terjadi tetapi dalam waktu yang lama, namun dapat dibakar); kaleng, 

kawat, kaca, mika (tidak lapuk dan tidak dapat dibakar), serta plastik (tidak 

lapuk tetapi dapat dibakar).  

C. Berdasarkan bentuk  

1. Padat : Sampah padat dapat berupa makhluk hidup (tumbuhan, hewan) yang 

merupakan sampah organik, dan benda-benda tak hidup (besi, kaleng, plastik, 

dll.). Komposisi sampah padat sebagian besar merupakan sampah organik yang 

berasal dari berbagai sumber. Di Jakarta misalnya, sampah padat dapat melebihi 

70 % berupa sampah organik.  

2. Sampah cair : Sampah cair dapat bersumber dari pabrik/industri, 

pertanian/perikanan/peternakan/manusia, dan limbah rumah tangga.  
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3. Gas : Sampah dalam bentuk gas dapat bersumber dari pabrik/industri, alat 

transportasi, rumah tangga, pembakaran, dan efek lanjutan terurainya sampah 

padat dan cair.  

D. Berdasarkan sumber  

1. Rumah tangga : Sampah rumah tangga dapat bersumber dari kamar mandi dan 

dapur perumahan, rumah makan, dll. berupa limbah yang merupakan cairan 

bekas mencuci dan membersihkan sesuatu bahan keperluan sehari-hari.  

2. Industri : Sampah industri dapat bersumber dari pabrik, hotel, laboratorium, 

rumah sakit, dll. berupa limbah yang dibuang yang mengandung berbagai 

macam bahan-bahan kimia.  

3. Pertanian : Sampah pertanian bersumber kawasan pertanian berupa sisa-sisa 

insektisida dan pupuk, sisa-sisa produk pertanian (sisa sayuran, potongan 

daun/batang/akar, buah) atau sisa-sisa bekas penanaman.  

 

Bagaimana mengelola sampah ? 

Sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah skala 

keluarga dapat dilakukan dengan cara yaitu pengurangan sampah dan penanganan 

sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan  pembatasan timbulan sampah, 

pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan penanganan 

sampah dilakukan dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 

pemprosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah skala rumah tangga sebaiknya 

dilakukan dengan prinsip 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle).  

 

 
Hirarki Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga 

Sumber: Direktorat Jenderal PSLB3, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 2018 
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Contoh pembatasan timbulan sampah diantaranya: menghindari penggunaan 

barang dan/atau kemasan sekali pakai, menggunakan barang dan/atau kemasan yang 

dapat di digunakan ulang dan mudah terurai oleh proses alam,  menggunakan kantong 

belanja guna ulang saat berbelanja, tidak membeli barang dalam kemasan kecil 

(sachet) tetapi barang-barang yang dapat diisi ulang (refill). Contoh pemanfaatan 

kembali sampah rumah tangga diantaranya : pemantaan botol plastik untuk pot 

tanaman, tempat minyak goreng, botol kaca untuk vas dan kaleng sebagai tempat 

tissue. Sedangkan contoh pendauran ulang sampah diantaranya: mengolah sampah 

menjadi kompos, sampah sisa makanan menjadi pakan ternak, sampah plastik menjadi 

ecobrick  dan sampah anorganik menjadi kerajinan. 

 

 
Tempat pemilahan sampah organik, anorganik dan  

B3 (Bahan Beracun Berbahaya) 

 

Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka 1 Sukma Jaya, Depok 

Pengelolaan sampah yang baik terbukti dapat membawa manfaat bagi 

masyarakat setempat. Salah satu contoh yang telah berhasil adalah di Unit Pengolahan 

Sampah (UPS) Merdeka 1 Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Masyarakat 

disana kini telah merasakan manfaat dari pengelolaan sampah rumah tangga yang 

mereka lakukan. Selain lingkungan menjadi bersih dan bebas sampah, kini mereka 

dapat menikmati pendapatan dari sampah yang telah kumpulkan ke bank sampah. 

Manisnya menjaga lingkungan bebas dari sampah bukan hal yang mudah. 

Awalnya masyarakat enggan memilah sampah organik maupun organik, membuat 

sampah cepat membusuk dan tidak bisa dimanfaatkan. Saat itulah menjadi PR bagi 

petugas kebersihan untuk memilah sampah organik dan anorganik, serta bukan 
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pekerjaan yang mudah karena sampah tersebut telah berbau dan membusuk. 

Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok 

dibantu oleh pengurus RT setempat untuk dapat memilah sampah organik dan 

anorganik. Akhirnya masyarakatpun mau mengikuti sosialisasi tersebut. Adapun 

syarat-syarat penerimaan sampah yang telah dipilah antara lain: 

a. Sampah yang diterima adalah sampah organik, terdiri dari: 

- Sisa makanan yang sudah ditiriskan airnya 

- Sisa potongan buah dan sayuran yang sudah ditiriskan airnya 

- Sisa daging (tulang) ikan dan ayam yang sudah ditiriskan airnya 

- Potongan daun, rumput dan dahan pohon 

b. Sampah organik harus bersih dari bahan anorganik 

c. Sampah organik ditempatkan dalam wadah tertentu atau ember plastik 

d. Potongan dahan pohon jangan dicampur dengan sampah dapur karena akan diolah 

secara terpisah.  

e. Ikat dahan pohon secara terpisah. 

 

Pemilahan sampah organik dan anorganik rumah tangga dilakukan dengan 

pemberian ember berukuran 5 liter dan saringan kepada  setiap rumah tangga.  Khusus 

sampah organik misalnya sisa nasi, sayuran apabila berair maka harus ditiriskan 

dahulu dengan menggunakan saringan, dalam pengumpulan sampah organik ini jangan 

sampai tercampur plastik. Pengumpulan sampah ini dilakukan setiap dua hari sekali 

dan dilakukan penjemputan oleh petugas kebersihan dengan membawa ember bersih 

sebagai pengganti ember tersebut. 
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Contoh Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)  

sebelum diangkut Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

 

 

Pengolahan sampah di UPS Merdeka 1 dilakukan dengan pembuatan kompos 

oleh petugas kebersihan. Sampah organik dari masyarakat yang telah bebas dari 

plastik selanjutnya dibuat pupuk kompos. Proses pembuatan kompos/organik ini 

membutuhkan waktu kurang lebih 3 – 4 bulan, masyarakat yang telah bergabung 

dalam dalam kelompok nantinya boleh mengambil kompos secara gratis. Selain 

pengolahan kompos, disini dikembangkan juga budidaya Maggot. Maggot adalah 

larva dari lalat tentara hitam (black soldier fly) yang dimanfaatkan sebagai pakai 

alternatif ikan, unggas dan hewan lainnya karena memiliki kandungan protein yang 

tinggi. Maggot dalam  pengolahan sampah organik berperan sebagai pengurai sampah 

organik. Setiap 20 ekor lalat tentara hitam dapat menghasilkan sekitar 10.000 larva 

dan dapat menghabiskan 1 kg sampah organik setiap harinya. Maggot selain sebagai 

pengurai sampah organik juga bernilai jual sekitar Rp. 10.000 – Rp. 20.000 per kg.  
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Morfologi dan Siklus Hidup Black Soldier Fly, 

https://www.peternakankita.com/siklus-hidup-black-soldier-fly-bsf/ 
 

Sampah memang menjijikan, akan tetapi bila kita peduli dan bisa 

memanfaatkannya ternyata dapat memberikan manfaat bukan hanya kebersihan 

lingkungan akan tetapi nilai ekonomi. Di Sukma Jaya, Depok merupakan salah satu 

bukti hasil dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh petugas dan masyarakat. 

Masyarakat yang tergabung dalam bank sampah bebas menggunakan kompos/organik 

gratis dan mendapatkan pendapatan dari bank sampah. Marilah kita peduli terhadap 

lingkungan agar selalu bersih dan bebas dari sampah.  
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ABSTRACT 
 

Community empowerment programs must adhere to the concept, and understand the 
needs of the community and the problems it faces. Communities should be involved in the 
preparation of problem solving to be solved through empowerment. Desa Padabeunghar 
is one of the villages which is the main concern of the implementation of community 
empowerment program. Mount Ceremai National Park has been fostering the village since 
2010 and still continues to this day. Tourism Object Thousand Star is one of the tourist 
attractions located in the village of Padabeunghar, Kuningan, West Java has a charm of 
beauty is very beautiful and interesting to visit and very crowded by visitors. In the 
management has been directly by the local community by looking at the potential that 
exists in the region. 
 
Keywords  : Community empowerment, Ceremai Mountain National Park  
 
 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan kompleks dan 

multidimensional yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan 

budaya. Upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan merupakan prioritas utama 

dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan 

ekonomi, tetapi pada kenyataannya, persoalan kemiskinan belum dapat diatasi 

sepenuhnya, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Golongan 

masyarakat miskin memerlukan pemberdayaan untuk menumbuhkan 

kemandirian, keswadayaan dan partisipasi. Keberdayaan masyarakat yang 

ditandai adanya kemandirian dapat dicapai melalui proses pemberdayaan 

masyarakat (Sumodiningrat, 1999). Pelaksanaan program tersebut diarahkan 

untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat kampung (desa) 

setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya 

secara mandiri/berkelanjutan (Suhartini,et.al 2005).  
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Dalam proses pemberdayaan terdapat dua kecenderungan yaitu : 

kecenderungan primer, artinya proses pemberdayaan menekankan pada proses 

memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan 

kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini berupaya membangun 

kemandirian melalui organisasi, dan kecenderungan sekunder, artinya proses 

pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau 

memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk apa 

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.  

Masyarakat memiliki potensi dan kekuatan dari sumber-sumber daya alam 

dan sosial budaya yang dimilikinya. Potensi tersebut perlu digali melalui strategi 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Cara menggali inilah yang 

merupakan initi dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan 

masyarakat, kita harus berpegang teguh terhadap konsep dan memahami betul 

kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dihadapinya. Masyarakat harus 

terlibat dalam penyusunan pemecahan masalah yang akan diselesaikan melalui 

pemberdayaan.  

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus didukung dan 

ditumbuhkankembangkan secara bertahap, perlahan namun pasti dan 

menyeluruh. Jiwa partisipatif yang ditanamkan terhadap masyarakat akan 

memunculkan perasaan memiliki terhadap apa yang dikembangkan, karena hal 

tersebut telah menjadi wadah pemenuhan kebutuhannya.  

Obyek Wisata Bukit Seribu Bintang (BSB) adalah salah satu tempat 

wisata yang berada di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten 

Kuningan, Jawa Barat. Tempat wisata ini ramai dengan wisatawan pada hari biasa 

maupun hari liburan, karena tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi 

yang berbeda dengan aktivitas kita sehari hari. Obyek Wisata Bukit Seribu Bintang 

memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Desa 

Padabeunghar ini merupakan binaan dari Taman Nasional (TN) Gunung Ciremai, 

Kuningan Jawa Barat.  

Desa Padabeunghar merupakan salah satu desa yang menjadi perhatian 

utama implementasi program pemberdayaan masyarakat. Taman Nasional 

Gunung Ciremai (TNGC) telah mendampingi desa tersebut sejak tahun 2010 dan 
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masih berlangsung hingga saat ini. Dibandingkan dengan desa-desa dampingan 

lainnya, desa ini termasuk desa yang mengalami berbagai persoalan dalam 

implementasi program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.  

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat 

ikut berpartisipasi menjaga dan melindungi kawasan dari kerusakan. Agar 

pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif, maka perlu dilakukan survey 

potensi wilayah desa untuk mengetahui peta kondisi masyarakat secara umum, 

yang meliputi demografi penduduk, tingkat pendidikan, kondisi sosial dan budaya, 

kondisi ekonomi dan potensi sumber daya alam serta aspek-aspek lainnya. Data 

dan informasi ini sangat penting sebagai dasar untuk melakukan pembinaan lebih 

lanjut, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 

diharapkan mampu meredam semua gangguan yang ditimbulkan adanya tekanan 

oleh masyarakat. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dibutuhkan dalam 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah 

adalah bagaimanakah keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan oleh Taman Nasional Gunung Ciremai di Objek Wisata Bukit Seribu 

Bintang, Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa 

Barat ? 

3. Tujuan 

Adapun tujuan yang diharapkan akan tercapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan oleh Taman Nasional Gunung Ciremai di Obyek Wisata Bukit Seribu 

Bintang, Desa Padabeunghar Kuningan Jawa Barat. 

B. METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research). Sesuai 

dengan Badrun (1998) dalam Kartowagiran B (2005) yang menyatakan bahwa 

action research atau penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan secara 

kolaboratif oleh partisipan dalam ilmu sosial dan pendidikan untuk memperbaiki 
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pemahaman dan pelaksanaan pekerjaannya sendiri, dan juga membawa dampak 

pada lingkungan di sekitarnya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. 

C. TINJAUAN PUSTAKA  

Pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang dikembangkan 

dalam praktik pekerjaan sosial yang salah satu tujuannya adalah mengatasi 

permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu 

masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Berdasarkan data BPS pada bulan September (2011) masyarakat miskin 

berjumlah 29,89 juta orang atau 12,36% (Mulyana,N dkk. 2017). Angka ini 

mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Maret 2011 yang berjumlah 

30,02 juta orang (12, 49%).  

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu 

berkaitan dengan pendekatan kemandirian, partisipatif dan jaringan kerja. 

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi 

masyarakat, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta 

terpeliharanya tatanan nilai dan budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep 

sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada 

rakyat, tidak saja menumbuh-kembangkan nilai ekonomi, tetapi juga nilai-nilai 

sosial budaya (Mulyana,N.dkk. 2017) 

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat berusaha untuk 

membangkitkan kesadaran akan pentingnya keberadaan dan tatanan sosial 

mereka yang sebelumnya pernah ada. Wujud-wujud organisasi yang pernah 

ada atas dasar pemenuhan kebutuhan praktis adalah awal dari metode 

pemberdayaan dan celah untuk masuk ke sistem sosial masyarakat. Kebutuhan 

praktis yang dimaksud adalah kebutuhan dasar manusia. Upaya-upaya 

pemberdayaan yang dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial sangat 

rentan sebatas memenuhi kebutuhan sesaat. Hal ini juga tidak mendidik pribadi 

masyarakat untuk berusaha mengembangkan kemampuan dan potensi sumber 

daya yang dimlikinya (Sumodiningrat, dkk. 1999) 

Pada tahun 2015-2016, pengelolaan sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya di TNGC telah mengarah kepada pola pengelolaan kawasan 

konservasi yang partisipatif dengan mendaulatkan masyarakat di sekitarnya. 

Hal ini sesuai tujuan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
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Kehutanan tahun 2015-2019, yaitu mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat, serta pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari untuk 

kesejahteraan rakyat menuju pembangunan berkelanjutan, diperlukan 

pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati sumber daya 

alam secara efektif. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan 

Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah 

peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi 

keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi 

kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi (Informasi Kepala Balai TNGC, 2017). 

Untuk menuju lokasi Bukit Seribu Bintang, ada tantangannya. Lokasi ini 

dibuka sejak Agustus 2016, letaknya di kawasan lereng utara Taman Nasional 

Gunung Ciremai (TNGC) dengan ketinggian di atas 1000mdpl. Wisata ini 

menyuguhkan nuansa alam yang eksotis dan indah selama perjalanan. Untuk 

mencapai lokasi, kendaraan yang digunakan harus khusus yaitu roda empat 

bisa menggunakan 4WD, atau motor cross untuk roda dua. Jarak tempuh 

dari start point di Rock Garden Batu Luhur sekitar 9 kilometer dengan memakan 

waktu satu jam perjalanan. Selama perjalanan, kanan kiri jalan terlihat lebatnya 

hutan belantara dengan pohon-pohon pinus yang menjulang dan bunyi-bunyian 

satwa khas seperti suara burung, tonggeret dan lainnnya.  

Setelah melewati hutan belantara dan bukit bebatuan akan terlihat jelas  

padang savana. Kondisi jalannya makin terjal dan ekstrim. Selama perjalanan, 

terlihat juga lahan-lahan bekas terjadinya kebakaran hutan. Pengalaman 

selama perjalanan perlu diabadikan lewat video atau foto-foto, ini menjadi 

pengalaman mengesankan dengan sentuhan perjalanan fun off-road.  

Setelah sampai di puncak Bukit Seribu Bintang, pemandangannya 

sungguh luar biasa. Di sana terlihat penginapan dari bambu. Ada juga sejumlah 

tenda sebagai tempat menginap, jika malam hari, ribuan, bahkan miliaran, 
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mungkin triliunan bintang bisa terlihat jelas. Bintang tersebut seakan berada di 

atas kepala, sangat dekat. Ini mungkin mengapa lokasi ini disebut Bukit Seribu 

Bintang atau BSB. Pengunjung juga seolah-olah bisa menyentuh bintang 

secara langsung. Dari ketinggian lebih dari 1000 mdpl tesebut, jika melihat ke 

bawah, lampu-lampu dari wilayah perkotaan terlihat jelas. Seperti pantulan 

cahaya bintang-bintang di atas langit. Sungguh sangat mengesankan dan tidak 

akan terlupakan (Diklat Dalkarlahut, 2017) 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masyarakat memiliki potensi dan kekuatan dari sumber-sumber daya 

alam dan sosial budaya yang dimilikinya. Potensi tersebut perlu digali melalui 

strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Cara menggali inilah yang 

merupakan inti dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan 

masyarakat, kita harus berpegang teguh terhadap konsep dan memahami betul 

kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dihadapinya. Masyarakat harus 

terlibat dalam penyusunan pemecahan masalah yang akan diselesaikan melalui 

pemberdayaan.  

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus didukung dan 

ditumbuhkankembangkan secara bertahap, perlahan namun pasti dan 

menyeluruh. Jiwa partisipatif yang ditanamkan terhadap masyarakat akan 

memunculkan perasaan memiliki terhadap apa yang dikembangkan, karena hal 

tersebut telah menjadi wadah pemenuhan kebutuhannya.  

Kawasan hutan TNGC memiliki potensi Obyek Daya Tarik Wisata Alam 

(ODTWA) sebanyak 38 lokasi dimana 25 lokasi telah dipungut PNBP 

sedangkan sisanya 13 lokasi ODTWA masih dalam proses persiapan sarana 

dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM kelompok masyarakat 

pengelolanya. Nilai ekonomi ikutan (multiplier effect) terjadi akibat adanya 

aktifitas wisata di Kawasan Hutan TNGC yang memberikan nilai manfaat 

ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai pendapatan bruto 

pengelola wisatanya. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan 

wisata dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Lokasi-lokasi wisata alam 

yang baru terbentuk dan dibuka untuk umum diantaranya adalah  Bukit Seribu 

Bintang di desa sekitar kawasan TNGC. Hal ini menunjukan bahwa aktifitas 

wisata yang ada telah ikut mempengaruhi perputaran ekonomi masyarakat di 
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daerah penyangga sekitarnya. Sejarah keberadaan awal terbentuknya kawasan 

TNGC masyarakat sekitar TNGC memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian 

dan perkebunan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar 

TNGC dari segi penghasilan, maka Balai TNGC mengeluarkan program alih 

profesi, alih lokasi dan alih komoditi. Berkaitan dengan penguatan kapasitas 

dan penguatan kelembagaan masyarakat, kelompok masyarakat yang sudah 

terbentuk dibawah binaan Balai TNGC secara rutin dilakukan bimbingan 

peningkatan kapasitas manajerial dan kelembagaan pengelolaan baik dari segi 

administrasi, pelayanan, pengamanan dan pengembangan usahanya. 

Pengembangan selanjutnya diharapkan kelompok masyarakat tersebut dapat 

mengangkat produk-produk kuliner dan atraksi seni budaya setempat. 

(informasi Kepala Balai TNGC, 2017).  

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan kawasan TNGC 

dilaksanakan menuju perlindungan kawasan hutan sebagai habitat flora fauna 

dan pengawetan kekayaan keanekaragaman hayati yang terkandung di 

dalamnya secara efektif. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya dirancang 

sasaran kegiatan secara tematik pada obyek kekayaan hutan yang spesifik 

seperti, kegiatan patroli habitat satwa, patroli ekosistem rawan kebakaran, 

pengamanan habitat flora mengandung atsiri (kilemo, huru sintok dan tumbuhan 

berkhasiat lainnya). Kegiatan ini bertujuan agar fungsi kawasan hutan dan 

lingkungannya dapat tercapai secara optimal dan lestari serta dapat 

memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.  

Sementara itu untuk mengurangi bahaya kebakaran di kawasan TNGC, 

pada tahun 2016 telah diluncurkan program Camp Fire Care. Sejak di luncurkan 

pada bulan Juli 2016 s/d Desember 2016, program Camp Fire Care ini 

mendapat respon yang sangat positif dari kalangan masyarakat, pengusaha, 

pencinta alam dan para pengggiat kegiatan di alam bebas. Camp Fire Care 

adalah program baru di TNGC untuk pelestarian hutan yang diutamakan pada 

upaya pencegahan dari kebakaran hutan dan pemulihan ekosistem, di lokasi 

rawan kebakaran hutan yang dikelola dalam bentuk perkemahan, yang memiliki 

atraksi kegiatan pencegahan kebakaran hutan, ekowisata, pendidikan 

lingkungan dan restorasi kawasan, dengan melibatkan peran aktif masyarakat 

luas sebagai peserta dan kontributor dana untuk kegiatannya.  
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Kegiatan camp fire care ini telah meningkatkan perekonomian 

masyarakat mitra pengelolanya dengan pendapatan bruto sebesar Rp. 

125.000.000,- dan ikut memberikan nilai ekonomi multiplier effect sebesar Rp 

690.000.000,-, Kegiatan Camp Fire Care ini telah ikut berkontribusi terhadap 

TNGC berupa mempertahankan kelestarian kawasan langganan kebakaran dan 

terantisipasinya kejadian kebakaran hutan, yang pada tahun 2015 telah 

mengakibatkan pengeluaran biaya pemadaman kebakaran hutan sebesar Rp. 

83.763.000,-. Hal ini menjadi suatu nilai ekonomi tersendiri berupa “nilai 

substitusi” dilihat dari efisiensi biaya perlindungan dan pengamanan hutan dari 

pemadaman kebakaran hutan, lokasi ini berada di Desa Padabeunghar Obyek 

Bukit Seribu Bintang (Data TN Gunung Ciremai, 2016).  

Obyek Wisata BSB di Padabeunghar, Pasawahan Kuningan Jawa Barat 

merupakan tempat wisata yang dapat dikunjungi karena pesona keindahannya 

tidak ada duanya. Penduduk lokal daerah pasawahan sangat ramah tamah 

terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Obyek Wisata BSB mulai 

diresmikan pada 15 Juli 2016. Meski tergolong baru, tempat wisata dengan 

pemandangan alam yang menawan ini sudah bisa menyedot wisatawan dari 

berbagai daerah. Data Rekapitulasi nilai manfaat ekonomi wisata TNGC tahun 

2016 menyebutkan, bahwa lokasi ini pada tahun 2015 0 pengunjung tetapi pada 

tahun 2016 sebanyak 1250 orang pengunjung (Ringkasan Eksekutif TNGC, 

2016). Lokasi BSB ada di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, 

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini bisa melihat gagahnya Gunung 

Ciremai dari sudut pandang lain. Udaranya yang masih sangat segar serta 

pemandangan alam yang menawan akan buatmu segar kembali. Ada area 

camping ground dengan bilik-bilik kamar juga. Obyek Wisata BSB sangat ramai 

dikunjungi dan sangat cocok bila di kunjungi bersama keluarga maupun rekan 

kerja. Fasilitas yang ada di antaranya : area parkir kendaraan, mushola, kamar 

mandi/MCK, penginapan dan masih banyak lainya. Dengan lengkapya fasilitas 

yang ditawarkan, sebagai pengunjung tidak perlu khawatir lagi untuk datang 

mengunjungi objek wisata yang indah ini (Lokasi Praktik Lapang Diklat 

Dalkarlahut, 2017). 
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D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari data-data yang telah ada dapat disimpulkan: 

1. Kawasan hutan TNGC memiliki potensi Obyek Daya Tarik Wisata Alam 

(ODTWA) sebanyak 38 lokasi dimana 25 lokasi telah dipungut PNBP 

sedangkan sisanya 13 lokasi ODTWA masih dalam proses persiapan 

sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM kelompok 

masyarakat pengelolanya. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan jasa 

lingkungan wisata dilakukan dengan melibatkan masyarakat.  

2. Masyarakat sudah dapat memproduksi makanan khas setempat seperti, 

olahan makanan dan minuman (madu, keripik nangka, keripik pisang, 

minuman sarindung, minuman cincau, minuman herbal serbuk, kerupuk 

kulit pisang, kerupuk rasa jahe, keripik singkong, keripik kesemek, dodol 

kasemek, keripik ubi, manisan ubi) dan budidaya jamur kuping. 

3. Meski tergolong baru, tempat wisata Bukit Seribu Bintang ini dengan 

pemandangan alam yang manawan ini sudah bisa menyedot wisatawan 

dari berbagai daerah (sekitar 1250 orang pengunjung/tahun). Ini merupakan 

salah satu program pemberdayaan masyarakat yang cukup berhasil dari 

pihak pengelola TNGC. 

 

2. Saran 

Sarannya  adalah perlu dilakukan analisis lebih lanjut dalam program 

pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung 

Ciremai ini. 
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MEMAHAMI TUGAS PENYULUH KEHUTANAN DALAM 
SKEMA PERHUTANAN SOSIAL 
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Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembagan SDM  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

asmoro.hendro@gmail.com 

 

Perhutanan Sosial merupakan salah satu program prioritas 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini. Program ini 
dimaksudkan untuk mengurangi kemisikinan, pengangguran dan 

ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan melalui 
pemberian akses legal kepada masyarakat setempat.  Pemerintah bahkan 
telah mentargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat seluas 12,7 

juta ha dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan 

Kehutanan.  Target perhutanan sosial ini merupakan komitmen 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tercantum 
dalam RPJMN 2015-2019 dan mendukung Nawacita 7 yaitu  mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestic (http://elang.or.id/2017/04/sekilas-tentang-piaps-
peta-indikatif-areal-perhutanan-sosial). 

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak 
dapat dipisahkan dari penyuluhan. Hal ini terlihat dari tugas yang 

diemban oleh penyuluh kehutanan yang dituangkan dalam peraturan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan Perhutanan Sosial. Terdapat dua 
peraturan yang perlu dipedomani oleh Penyuluh Kehutanan dalam 

kegiatan perhutanan sosial yaitu: (1) Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/ 

2016 tentang Perhutanan Sosial, dan (2) Peraturan Direktur Jenderal 
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/ 
PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 
Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Hutan Tanaman.  

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Penyuluh Kehutanan 
telah mengetahui aktivitas apa saja yang harus diketahui dan dikuasai 

dalam menjalankan tugas sebagaimana yang diembankan dalam 
peraturan-peraturan tersebut.  Untuk membantu para Penyuluh 
Kehutanan mengetahui dan memahaminya, penulis mencoba merangkum 

hal-hal yang perlu diketahui oleh para penyuluh kehutanan terkait 
dengan kegiatan perhutanan sosial dan apa saja tugas yang diemban oleh 

penyuluh kehutanan dalam mengdukung keberhasilan pelaksanaan 
program Perhutanan Sosial. 

 

Skema Perhutanan Sosial 
 Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2016, Perhutanan Sosial 

adalah sistem pengelolaan hutan lestasi yang dilaksanakan dalam 
kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan 
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oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku 
utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan 

dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, hutan 
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat 
dan Kemitraan Kehutanan. 

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan skema kegiatan perhutanan 
sosial, pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat 
melalui: (1) Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) pada kawasan hutan 

lindung dan hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa, (2) Izin 
Usaha Pemanfataan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang diberikan 

kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk 
memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindug dan atau kawasan 
hutan produksi dan, (3) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman Rakyat (IUPHH-HTR) diberikan pada kelompok masyarakat atau 
perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai 
tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan dengan 

memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada 
hutan produksi. 

Terkait dengan skema kegiatan perhutanan sosial maka penyuluh 
kehutanan harus memperbaharui katalog peraturan-peraturan yang 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Terbitnya 

peraturan menteri tersebut, menyebabkan  Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang: (1) Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat  dalan Hutan Tanaman 
(P.55/Menhut-II/2011), (2) Hutan Kemasyarakatan (P.88/Menhut-
II/2014), (3) Hutan Desa (P89/Menhut-II/2014), dan (4) Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan (P.39/Menhut-II/2013) dicabut 
dan tidak berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan terkait 
kegiatan perhutanan sosial di lapangan sebelumnya. 

 
Tugas Penyuluh Kehutanan dalam Skema Perhutanan Sosial 

Sebelum melaksanakan tugas Penyuluh kehutanan harus mengetahui 
wilayah kerjanya apakah masuk ke dalam PIAPS. Hal ini mengacu pada 
Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 

Perhutanan Sosial yang menyebutkan bahwa pemberian HPHD, IUPHKm 
dan IUPHHK-HTR berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial 

(PIAPS), sehingga para Penyuluh Kehutanan harus mengetahui apakah 
areal yang dimohonkan oleh masyarakat di wilayah kerjanya masuk ke 
dalam PIAPS. PIAPS merupakan instrumen yang disiapkan untuk 

memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat 
di bawah skema Perhutanan Sosial tersebut. Peta tersebut disusun 
berdasarkan data dan informasi dari Dirjen Planologi dan Tata 

Lingkungan, Dirjen KSDAE serta CSO terkait. 
Penyuluh Kehutanan sebagai unsur aparatur bidang kehutanan 

yang terdekat dengan masyarakat sasaran penyuluhan di wilayah 
kerjanya minimal mengetahui bagaimana prosedur pengurusan HPHD, 
IUPHKM dan IUPHHK-HTR, tata cara penyusunan dan penilaian rencana 

pengelolaan dan rencana kerja usaha, dan pengesahan rencana kerja 
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tahunan  sehingga apabila ada masyarakat yang bermohon untuk 
kegiatan tersebut, tentunya dapat difasilitasi dengan baik.  

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) sampai (3) Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial, tugas yang diemban 
oleh seorang Penyuluh Kehutanan pada skema kegiatan Perhutanan 

Sosial adalah Membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam 
memfasilitasi pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan 
Kehutanan dan Pemangku Adat, meliputi fasilitasi pada tahap usulan 

permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termsuk 
manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, 

penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha dan 
rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, 
pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar. 

Manakala Penyuluh Kehutanan termasuk dalam Kelompok Kerja 
Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), maka tugas tersebut tentunya 
akan bertambah sesuai dengan tugas Pokja PPS dalam kegiatan 

perhutanan sosial. Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu 
fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial  

 Lebih detil tugas yang diemban oleh Penyuluh Kehutanan 
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal 
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL), antara lain:  

1. Memfasilitasi penyusunan kesepakatan penandaan batas (Pasal 5 
ayat (3)) 

2. Pembagian blok zonasi (jika Penyuluh Kehutanan masuk Pokja PS) 
3. Memfasilitasi RPHD atau RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-HTR jika 

diperluka (Pasal 8 ayat (2)) 

4. Penilaian dan pengesahan RPHD, RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-
HTR dalam hal areal kerja HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berada 
dalam satu desa (Pasal 10 ayat (1) huruf a) 

5. Penilaian dan Pengesahan RKT RPHD atau RPHD, RKU-IUPHKm 
atau RKU-IUPHHK-HTR (Pasal 10 ayat (1) huruf d) 

Memperhatikan butir-butir tugas yang diemban oleh penyuluh 
kehutanan di atas, maka penyuluh kehutanan harus menguasai 
bagaimana prosedur dan cara-cara penyusunan rencana pengelolaan 

rencana usaha maupun rencana kerja tahunan dari setiap skema 
kegiatan perhutanan sosial. Dapat dibayangkan jika seandainya penyuluh 

kehutanan belum memahami pedoman maupun peraturan yang berlaku, 
tentunya upaya mewujudkan keberhasilan program perhutanan sosial ini 
menjadi kurang optimal. 

 
Keterkaitan Pelaksanaan Skema Perhutanan Sosial dengan Angka 
Kredit  

 Kegiatan apa saja yang dapat memberikan kontribusi bagi 
penambahan angka kredit dalam pengembangan karir penyuluh 

kehutanan? Berikut beberapa bentuk kegiatan perhutanan sosial yang 
dapat memberikan kontribusi angka kredit dari setiap unsur dalam 
jabatan fungsional penyuluh kehutanan dan angka kreditnya:  
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 Pada unsur pendidikan, penyuluh kehutanan tentunya akan 
memperoleh angka kredit manakala mengikuti diklat terkait dengan 

skema kegiatan perhutanan sosial baik yang dilakukan oleh lembaga 
diklat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan maupun oleh 
instansi lainnya. Dari unsur persiapan penyuluhan, identifikasi dan 

pengumpulan dan pengolahan data kegiatan perhutanan sosial dapat 
dimasukkan sebagai bagian dari penyusunan programa yang dikaitkan 
dengan kegiatan menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah, 

pengumpulan dan analisis data sehingga penyuluh kehutanan 
mengetahui berbagai potensi yang terdapat di wilayah kerjanya.   

 Pada unsur pelaksana penyuluhan kehutanan tentunya kegiatan 
perhutanan sosial tersebut dapat dijadikan materi penyuluhan baik 
dalam bentuk media cetak maupun elektornik. Penyampaian materi 

kepada pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan 
dan Pemangku Adat dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
penyuluhan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta 

kebutuhan sasaran penyuluha. Penyusunan materi dan penerapan 
metode penyuluhan dalam penyampaian materi sudah pasti memperoleh 

angka kredit. Semakin banyak materi yang disusun dan dan semakin 
sering frekuensi penyuluhan tentunya akan memperoleh angka kredit 
yang banyak. 

 Pada unsur pengembangan penyuluhan kehutanan, pelaksanaan 
skema kegiatan perhutanan sosial yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi setempat tentunya dapat dituangkan menjadi pengembangan 
kebijkan, perencanaan, prosedur kerja, metode baru dan sistem 
monitoring dan pemantauan penyuluhanpengembangan.  

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan perhutanan sosial dapat dimasukkan ke dalam unsur 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan sebagai 

bagian dari kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan 
kehutanan baik bulanan, semester maupun tahunan 

Pada unsur pengembangan profesi, proses dan hasil pelaksanaan 
tugas pada kegiatan perhutanan dapat dituangkan menjadi suatu karya 
tulis. Pada unsur penunjang, penyuluhan kehutanan akan memperoleh 

angka kredit manakala ditugaskan atau diminta sebagai 
pengajar/instruktur maupun sebagai narasumber pada kegiatan 

perhutanan sosial. 
Besaran angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan 

perhutanan sosial tentunya harus disesuaikan dengan setiap butir 

kegiatan dan dokumen kelengkapannya yang tercantum dalam peraturan 
yang berkaitan dengan jabatan fungsional penyuluh kehutanan dan 
angka kreditnya.  

 
Kesimpulan dan Saran 

 Tugas yang diemban oleh penyuluh kehutanan dalam pelaksanaan 
program perhutanan sosial intinya adalah membantu pemerintah dan 
pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemegang HPHD, IUPHKM dan 
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IUPHHK-HTR pada penyusunan rencana pengelolaan, rencana kerja 
usaha dan pengesahan rencana kerja.   

Untuk mewujudkan Keberhasilan pelaksanaan program 
perhutanan sosial di lapangan, penyuluh kehutanan harus memiliki 
kompetensi dalam penyelenggaraan hutan desa, hutan kemasyarakatan 

hutan tanaman rakyat sehingga diperlukan peningkatan kompetensinya 
melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis seperti: 
workshop, seminar dan temu karya antar sesama pelaku kegiatan 

perhutanan sosial. 
 

 
Bahan Bacaan: 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 

P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2016 tentang Perhutanan 
Sosial. 

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 

Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana 

Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Dan 
Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Hutan Tanaman 

http://elang.or.id/2017/04/sekilas-tentang-piaps-peta-indikatif-areal-
perhutanan-sosial/ 

 
 



HKm  ARSEL COMMUNITY 

Oleh 

Ernita 

 

Perhutanan sosial merupakan salah satu program yang memberi ruang kelola 

sumber daya hutan kepada masyarakat yang kini sedang digalakkan oleh 

pemerintah. Tidak tanggung-tanggung hingga 2019 pemerintah menargetkan 

seluas 12,7 juta Ha kawasan hutan dapat diakses secara legal oleh 

masyarakat melalui Perhutanan Sosial (HKM, HD, HTR, HA dan Kemitraan 

Kehutanan) yang selanjutnya direvisi target realisasinya menjadi kurang lebih 

4 juta Ha sampai dengan 2019. 

 

Di Desa Air Selumar, perhutanan sosial dilaksanakan melalui skema HKm. 

HKm Arsel Community berada pada kawasan hutan Bukit Peramun yang 

secara administratif terletak dalam wilayah Desa Air Selumar, Kecamatan 

Sijuk, Kabupaten Belitung. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung No. 

522/866/KEP/DPK/2013, Hkm ini sudah mendapat Izin Usaha pemanfaatan 

Hutan Kemasyarakatan (IUPHkm) seluas 115 Ha.  

 

Penamaan Peramun itu sendiri berasal dari kata peramu atau ramu atau 

peramuan, yang muncul karena tradisi masyarakat zaman dulu secara turun-

temurun menjadikan bukit Peramun sebagai tempat tumbuhnya beraneka 

ragam tumbuhan lokal yang bermanfaat sebagai obat-obatan herbal. Tempat 

meramu obat-obatan yang dilindungi secara adat masyarakat setempat. 

Kawasan ini berbatasan langsung dengan Taman Keanekaragaman Hayati 

(Taman Kehati) seluas 16,25 Ha, milik Pemda Kabupaten Belitung.  

 

Ada banyak hal menarik yang bisa di nikmati di tempat ini, mulai dari 

keindahan hutan tropis, informasi flora (tanaman obat), wisata fauna 

(tarcisius) dan juga legenda. Gunong Peramoen (Peramoen Rocky Hill, 

Geologische Kaart van Billiton,1909) atau lebih dikenal dengan sebutan 

Gunong Peramun, merupakan sebuah bukit yang memiliki puncak tertinggi 

berupa singkapan boulder granite pada ketinggian ±129 mdpl. Sebutan 

bentang alam yang agak tinggi sejak zaman dahulu di pulau Belitung adalah 

dengan kata “Gunong” yang menandakan tingginya derajat suatu bentang 

alam di muka bumi, sehingga sebutan gunong bukan menunjukan tingginya 

suatu bentang alam dari permukaan air laut diatas 500 meter. Pada bagian 

puncak bukit ini banyak dipenuhi dengan singkapan boulder granite yang 

menawan dan mengagumkan dengan berbagai bentuk dan ukuran (batu 

kembar, batu dinosaurus dll) yang sangat besar. Pada bagian barat daya Bukit 

Peramun dapat dijumpai gunong (bukit) Kabal, yang memiliki ketinggian lebih 

rendah dari gunong Peramun. Disepanjang lereng gunong Peramun banyak 

dijumpai singkapan granit (ganite outcrops) dengan berbagai bentuk yang 



sangat menarik sehingga layak untuk disebut sebagai “Gunong 1001 

Singkapan Granit ”.  

 

Kondisi Awal 

Sebelum diusulkan menjadi HKm, sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar 

kawasan hutan masih melakukan penambangan timah dan batu granit, 

berkebun dan menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kawasan hutan ini hanya berjarak 700 m dari tempat tinggal penduduk. 

Melihat situasi dan kondisi hutan dan lingkungan yang semakin buruk, maka 

atas inisiatif dari beberapa orang dibentuklah Komunitas Arsel (Arsel 

Community) pada tahun 2006 yang kegiatannya menjaga kelestarian hutan 

Bukit Peramun. 

Pengelolaan area Wisata Bukit Peramun ini didukung oleh semangat dan 

komitmen kuat untuk membantu program-program pemerintah baik dibidang 

lingkungan maupun kegiatan organisasi kepemudaan yang mendukung 

pelestarian hutan. Namun tanpa dukungan pembinaan dan pelatihan dari 

Pemda setempat dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Pelestarian 

Pohon Langka Endemik Lokal Melalui Pengembangan Taman Kehati di 

Kawasan Bukit Peramun).  

Peran Penyuluh Kehutanan 

Dalam hal ini Penyuluh Kehutanan dapat berperan dalam mendampingi 

masyarakat antara lain : 
1. Melakukan pendampingan dalam mengembangkan ekonomi produktif 

berbasis kehutanan;  
- Kerajinan buah bulin memberikan wadah dan peluang bagi pemuda 

berbakat dan kreatif dalam bidang kerajinan. Kulit buah bulin yang 

bertekstur dan unik tersebut memberikan warna dan daya tarik tersendiri 

bagi penggemar barang-barang kerajinan tangan. Untuk tetap 

mempertahankan keberadaan pohon bulin, serta berlangsungnya 

kegiatan kerajinan buah bulin maka dilaksanakan juga pembibitan serta 

penanaman bibit pohon bulin. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

proses pembuatan kerajinan buah bulin 



 

 

  

 
                              berbagai bentuk kerajinan buah bulin 

 

 

- Mendampingi KTH pada kegiatan budidaya lebah madu 
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- Mendampingi kelompok Bank Sampah Desa Air Selumar 

Harapannya keberadaan bank sampah di desa bisa meningkatkan 

kepedulian masyarakat agar bisa “berkawan” dengan sampah. Karena 

manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya nilai ekonomi, tetapi juga  

lingkungan yang bersih dan sehat. 

 

 

 
Tempat pemilahan sampah 

 

 

Pengolahan sampah anorganik (bungkus kopi) menjadi kerajinan tangan 

 

2. Melakukan pendampingan kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan di 
areal kerjanya  
Melakukan penanaman pohon di sekitar TPA AL Mukarramah  dan sungai 

sepadan Desa Air Selumar karena memang hampir setiap hujan deras selalu 

meluap. Adapun bibit pohon yang ditanam berjumlah ±462 batang yang 

terdiri dari bibit acalyptus, mahoni, trembesi, ketapang, jambu mete dan 

mangga kegiatan ini bertujuan untuk menghijaukan lokasi seputaran TPA 

dan sungai sepadan. 

3. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Usaha dan Rencana 
Kerja Tahunan  

 
4. Melakukan pendampingan dalam mempertahankan fungsi hutan 

Mengajak  masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada 

dikawasan dengan membuat pembibitan mangrove dan mempromosikan 

hutan mangrove kepada turis lokal maupun asing. 



  
 

                                  Pembibitan mangrove 

 
5. Monitoring, pelaporan dan evaluasi. 

 
Pengembangan Kegiatan HKm 

Yang dikembangkan oleh HKm Arsel Community adalah jasa wisata. 

Mengingat Belitung masuk dalam 10 Prioritas Pengembangan Pariwisata 

Nasional, maka sejak dibuka untuk umum sampai dengan sekarang, 

mendapat tanggapan positif dari wisatawan baik lokal, nasional dan  

internasional. Dengan jumlah pengujung tahun 2017, (lihat grafik jumlah 

kunjungan). 

 

 
 

Dengan konsep wisata alam dan hutan digital, Komunitas Arsel membuat 

berbagai macam variasi wisata dikawasan lokasi izin HKm Arsel Community, 
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Pengunjung Bukit Peramun 

Pengunjung Bukit peramun



paket seperti hiking, paket pengamatan tarsius, paket wisata edukasi untuk 

anak sekolah, adopsi pohon, lintas alam (geological trecking), spot foto 

berbayar,  paket menanam pohon dan Herbal Peramun. 

Berikut 4 konsep wisata Gunong Peramun. 

 

1. Wisata petualangan  

Geowisata yang dirintis dalam kawasan Gunong Peramun adalah berupa 

lintasan geotrack hiking dan geotrack sepeda gunung dengan starting point 

dari puncak bukit (batu kembar) menuju Bukit Langkang dengan 

menyusuri lembah arah hutan alam Bulin berusia ratusan tahun, kemudian 

menyusuri jalan setapak TAMAN KEHATI Belitung dengan jarak ±1,8Km. 

Sedangkan geotrack hiking, berupa berpetualang berjalan kaki (Hiking) 

menyusuri jalur bebatuan granit di Lembah Ara Bulin Peramun sampai 

dengan Bukit Langkang, menyusuri goa Dinosaurus, goa Kelayang, goa 

Kelelawar, goa Kera dan melewati celah formasi batu granit berukuran 

raksasa serta Hutan Bulin ratusan tahun. 

2. Wisata Alam  

Keanekaragaman hayati dan keindahan alam di Bukit Peramun dapat 

dirasakan langsung dengan menyusuri jalur pendakian ke puncak bukit 

sampai diketinggian ±128 Mdpl, yang dapat ditempuh dalam waktu ± 40 

menit berjalan kaki. Dari puncak bukit pengunjung dapat melihat 

hamparan keindahan hutan alam, pulau Lengkuas, serta pemandangan laut 

bagian utara Pulau Belitung Selain panorama alam nan elok, Bukit 

Peramun juga menawarkan wisata melihat matahari terbenam dan matahari 

terbit yang pastinya akan terlihat lebih indah saat dipandang dari 

ketinggian. 

3. Wisata edukasi dan penelitian 

Bukit Peramun juga kaya dengan tanaman lokal berkhasiat obat yang 

sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat secara turun temurun. Yang 

juga adalah modal kekayaan kearifan lokal yang wajib diteliti dan 

dilestarikan. Cukup banyak tanaman berkhasiat di kawasan tersebut yang 

telah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan skala nasional. Peminat 

wisata penelitian akan dipandu guide lokal yang faham dan berpengalaman 

tentang jenis dan khasiat tanaman lokal. 

4. Wisata Malam (Pengamatan Tarsius/Pelilian) 

Bagi wisatawan yang ingin melihat langsung tarsius dari habitat mereka di 

alam liar, Bukit Peramun menawarkan, wisata minat khusus pencarian 

tarsius. Pencarian hanya dapat dilakukan pada malam hari karena tarsius 

keluar hanya  pada saat malam hari saja sekitar pukul 18.30-21.00 untuk 

mencari makan. Bagpeminat wisata malam untuk melakukan pengamatan 

tarsius langsung dialam bebas dapat dilakuakan pada 4 spot lokasi, Anda 

akan dipandu oleh guide yang professional dalam mencari tarsius di alam 

bebas. 



 

 
 

Dampak  

 

Dari sisi kesejateraan anggota tentu saja sangat besar manfaatnya. Dengan 

semakin banyak wisatawan yang datang, tentu saja akan menambah 

pendapatan komunitas. Untuk saat ini manfaat langsung yang didapat adalah 

terjaganya hutan seluas 115 Ha, menambah pendapatan bulanan anggota dan 

menjadi tempat para istri anggota berjualan. 

Kunci Keberhasilan 

Kunci keberhasilan Komunitas Arsel adalah leadership, semangat yang kuat 

untuk maju, kebersamaan dan kekompakan tim. Kunci utama pendampingan 

penyuluhan adalah membangun rasa percaya dan semangat masyarakat 

dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang 

nyata dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sekilas tampak mudah, tapi 

sesungguhnya ini merupakan proses yang panjang untuk mengubah cara 

pandang (mindset) masyarakat yang awalnya menambang timah, batu granit 

dan penebangan pohon kini dapat mengelola hutan secara lestari. 

 

 

 

Harapan 

Harapannya, adanya bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana 

pendukung wisata, seperti shelter istirahat, tempat berjualan yang layak, 



peningkatan kapasitas SDM anggota dan permodala sehingga kegiatan ini bisa 

berjalan dan semakin maju dan berkembang. 
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