
Perhutanan Sosial 



Pengertian dan Lingkup 
 
• Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang 

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan 
adat yang dilaksanakan 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.  

• Ruang lingkup peraturan ini meliputi:  
a. hutan desa;  
b. hutan kemasyarakatan;  
c. hutan tanaman rakyat;  
d. kemitraan kehutanan; dan  
e. hutan adat.  



Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial 
 
• Pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berdasarkan PIAPS.  
• PIAPS ditetapkan oleh Menteri, dan direvisi setiap 6 (enam) bulan 

sekali oleh DirJen yang membidangi Planologi Kehutanan dan Tata 
Lingkungan atas nama Menteri, melalui:  
a. harmonisasi peta yang dimiliki oleh Kementerian LHK dengan peta yang 

dimiliki oleh LSM dan sumber-sumber lain; dan  
b. konsultasi dengan pemprov, pemkab/kota, dan para pihak terkait.  

• Revisi PIAPS memasukkan:  
a. areal izin pemanfaatan atau izin penggunaan kawasan hutan yang 

berakhir masa berlakunya, atau izinnya dicabut atau yang arealnya 
diserahkan oleh pemegang izin kepada Pemerintah; dan/atau  

b. areal permohonan HPHD, IUPHKm atau IUPHHK-HTR yang berada diluar 
PIAPS.  

• PIAPS diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi 
gambut dan/atau restorasi ekosistem.  



IUPHKM 
 

• IUPHKm diberikan oleh Menteri, pada:  
a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani 

izin;  

b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan  

c. wilayah tertentu dalam KPH.  

• Pemberian IUPHKm di luar PIAPS berdasarkan 
permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS.  

• Pemberian IUPHKm dapat didelegasikan kepada gubernur 
(dengan keputusan Menteri), dengan ketentuan bahwa 
provinsi yang bersangkutan telah memasukkan PS ke 
dalam RPJMD atau mempunyai Pergub mengenai PS dan 
memiliki anggaran dalam APBD.  



Permohonan IUPHKM 
 
• Permohonan IUPHKm diajukan oleh:  

a. ketua kelompok masyarakat;  
b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau  
c. ketua koperasi.  

• Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka 
panjang dan sudah operasional, permohonan mengacu pada RPHJP.  

• Permohonan dilampiri:  
a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang 

diketahui oleh kepala desa/lurah;  
b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, 

dan potensi kawasan; dan  
c. peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan 

salinan elektronik dalam bentuk shape file.  

• Permohonan IUPHKm diajukan kepada Menteri dengan tembusan 
kepada:  
a. gubernur; b. bupati/walikota; c. kepala UPT; dan d. kepala KPH.  



Alur Permohonan IUPHKM 

verifikasi 
permohonan dalam 
waktu 2 hari kerja.  

Pokja PPS dapat melakukan 
pendampingan perbaikan permohonan 
dengan melengkapi persyaratan 
administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sejak permohonan dikembalikan.  

(1 hr kerja) 
membentuk 
Tim 
Verifikasi 
(dinas 
kehutanan 
provinsi; 
UPT terkait; 
KPH; dan 
anggota 
Pokja PPS).  

Tim Verifikasi melaksanakan 
tugas dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari kerja sejak 
dibentuknya.  

melapor
kan hasil 
verifikasi 

Ketua 
Kelompok/ 
gabungan/ 
koperasi 

DirJen 

 

persyaratan 
administrasi tidak 
lengkap 

persyaratan 
administrasi 
lengkap 

Kepala 
UPT 



Pemanfaatan Hutan 
 

• HPHD:  
a. pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasling dan 

pemanfaatan serta pemungutan HHBK; dan/atau  
b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasling , 

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan 
bukan kayu.  

• IUPHKm:  
a. pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasling dan 

pemanfaatan serta pemungutan HHBK; dan/atau  
b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasling , 

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan 
bukan kayu.  

• IUPHHK-HTR: pada hutan produksi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang 
berasal dari hutan tanaman dan belukar tua.  

• Kemitraan kehutanan: berupa HHBK dan jasling hutan di hutan lindung atau 
HHBK, hasil hutan kayu dan jasling hutan di hutan produksi.  

• Hutan adat: tidak boleh mengubah fungsi hutan dengan cara memanfaatkan dan 
menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya 
genetik yang ada di dalam hutan hak, dan/atau berupa HHBK dan jasling hutan 
di hutan dengan fungsi konservasi dan lindung, atau berupa HHBK, hasil hutan 
kayu dan jasling di fungsi produksi.  



Jangka Waktu dan Hapusnya Izin 
 

• HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan 
evaluasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan.  

• Dalam hal hasil evaluasi pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR melakukan pelanggaran atau tidak 
memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.  

• Terhadap kegiatan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilakukan 
monitoring secara manual atau secara elektronik (online/daring) oleh Pedamping/Pokja PPS atau oleh 
kepala KPH.  

• Pedoman evaluasi HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan Kemitraan Kehutanan, serta Pedoman bimbingan 
teknis kearifan lokal/pengetahuan tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.  

• HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan areal Kemitraan Kehutanan bukan merupakan hak kepemilikan atas 
kawasan hutan, dilarang dipindahtangankan, diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan 
untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan atau di luar rencana usaha pemanfaatan.  

• HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR tidak dapat diagunkan, kecuali tanamannya. Pemegang HPHD, IUPHKm, 
IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapa sawit di areal hak atau 
izinnya.  

• HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR hapus, karena:  
a. jangka waktu hak atau izin telah berakhir;  
b. hak atau izin dicabut oleh pemberi hak atau pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak atau 

pemegang izin; atau  
c. hak atau izin dikembalikan oleh pemegang hak atau pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin 

sebelum jangka waktu hak atau izin berakhir.  

• Hapusnya hak atau izin tidak membebaskan pemegang hak atau pemegang izin untuk memenuhi seluruh 
kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.  
 



Tugas Pokja PPS  
a. Melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat 

koordinasi PS pada tingkat provinsi untuk membahas 
perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Pokja.  

b. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan 
forum multipihak PS yang dikomunikasikan secara 
nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara 
(Forum PeSoNa).  

c. Melakukan sosialisasi Program PS kepada masyarakat 
setempat dan para pihak terkait.  

d. Melakukan pencermatan spasial terhadap PIAPS dan 
melakukan groundcheck ke lapangan.  

e. Melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat 
terkait program PS.  

f. Membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses 
kelola hutan oleh masyarakat.  

g. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi 
program PS.  

h. Melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan, serta 
pengembangan usaha PS.  

Fungsi 
Koordinasi;  

 
Pendampingan dan 

Bimbingan Teknis;  
 

Sosialisasi;  
 

Pencermatan;  
 

Fasilitasi;  
Verifikasi;  

 
pengendalian, 

monitoring dan 
evaluasi;  

Penguatan Kapasitas 
Kelembagaan PS 



Pembentukan dan Keanggotaan 
• Pembentukan Pokja PPS pada tingkat Provinsi difasilitasi bersama oleh 

Direktorat PKPS, Direktorat BUPSHA, Balai PSKL, Pemerintah Daerah dan LSM.  
• Keanggotaan Pokja PPS ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas atas nama 

gubernur dengan SK tentang Penetapan keanggotaan Pokja PPS dan 
dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mendasarkan kebutuhan dan 
dinamika.  

• Keanggotaan Pokja PPS berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan 
dapat diperpanjang melalui keputusan Gubernur pada tahun berikutnya.  

• Keanggotaan Pokja PPS per provinsi paling sedikit 20 orang dan paling banyak 
berjumlah 30 orang, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:  
a. Pemerintah, Balai PSKL serta UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan;  
b. Pemerintah Provinsi, Dinas yang membidangi Perhutanan Sosial;  
c. Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas yang membidangi Perhutanan Sosial;  
d. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);  
e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);  
f.  Akademisi;  
g. Lembaga kerja sama internasional;  
h. Relawan lingkungan dan perhutanan sosial; dan  
i.  Pelaku usaha.  



Susunan 

a. Pengarah (Gubernur) ;  
 
b. Ketua (Kadis membidangi 

kehutanan atau dipilih 
berdasarkan pertimbangan 
teknis yang ditetapkan oleh 
Gubernur);  

c. Sekretaris (Kepala Balai PSKL 
setempat atau pejabat yang 
ditunjuk dengan mendasarkan 
pada hasil musyawarah dalam 
forum pembentukan Pokja PPS);  

d. Bendahara (Kepala Balai PSKL 
setempat atau pejabat yang 
ditunjuk mendasarkan pada hasil 
musyawarah dalam forum 
pembentukan Pokja PPS); dan  

e. Anggota.  
 

Tugas 
Mengarahkan arah dan kebijakan 
program PS.  

Mengatur operasional Pokja PPS 
secara efektif, efisien dan optimal.  

Melakukan fungsi kesekratariatan.  

Melaksanakan tugas kebendaharaan.  


