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ABSTRACT
The purpose of this research was to formulate harmonization strategy of dusung  in 
context of state forest management. The Data have collected through field observations, 
in depth interview and questionnaire. These Data were analyzed with SWOT analysis 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). The result of the research showed that 
harmonization strategies of dusung forests in the state forest management included: 
a) optimal land use efficiency and harvesting patterns; b) community’s participation 
improvement; c) law and customary strengthening (sasi and kewang); d) farmers’ 
group establishment; e) effort of sasi forests production development and their 
marketing to realize regional economic and also human resources development; f) 
socializing government’s regulations which close related to Gerhan project and another 
plantation project; g) improving land rehabilitation program through deforestation and 
afforestastion);  and h) improving stakeholder’s role.    
Keywords : strategy, harmonization, forest management, dusung

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perubahan yang mendasar “seiring 

dengan era reformasi“ terjadi pergeseran 
paradigma pengelolaan hutan, dimana kebijakan 
pembangunan kehutanan yang semula dari 
hutan untuk negara (forest to state) menjadi 
hutan untuk rakyat (forest to people). Kebijakan 
pemerintah dalam pengelolaan hutan negara yang 
menegasikan dimensi sosial budaya masyarakat. 
Eksistensi, hak dan pengetahuan lokal masyarakat 
yang sesungguhnya memiliki tingkat kearifan 
dalam mengelola hutan untuk kelestarian dan 
ekonomi kurang diakui dan dihargai, sehingga 
berimplikasi menjadikan rakyat tidak merasa 
memiliki dan bertanggung jawab terhadap upaya 
pengelolaan hutan baik pada hutan milik (hutan 
rakyat/hutan dusung versi orang Maluku) maupun 
hutan negara.

Pengelolaan hutan dusung pada intinya 
adalah melaksanakan pengelolaan hutan untuk 
meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui 
suatu sistem pengelolaan yang menempatkan 
masyarakat desa sebagai pelaku utama, mitra 
kerja, dan sebagai pihak yang harus mendapat 
bagian kesejahteraan yang memadai dari 

kegiatan pengelolaan hutan. Sebagai suatu 
bentuk pengelolaan hutan lokal (Local Forest 
Management), sistem pengelolaan hutan dusung 
yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di 
Negeri Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten 
Maluku Tengah, Provinsi Maluku sejak dahulu 
kala, tentunya memiliki konsep-konsep kebijakan 
pengelolaan hutan lokal yang dapat dijadikan 
sebagai input konseptual untuk diharmonisasikan 
dengan sistem pengelolaan hutan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan 
strategi harmonisasi hutan dusung dalam 
pengelolaan hutan negara.

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Negeri Liang 

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. 
Pengumpulan data dan informasi dilakukan 
dengan observasi lapangan, quisioner dan 
wawancara mendalam (In Debt Intervieuw) 
terhadap responden yang meliputi Raja, Imam, 
Kewang, Tokoh Masyarakat dan petani hutan 
dusung.

Strategi harmonisasi hutan dusung 
dalam pengelolaan hutan negara dilakukan 
dengan analisis SWOT (Strenght-Weaknesses-
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Opportunity-Threats) (Rangkuti, 1997). Analisis 
ini dilakukan dengan mendeskripsikan internal 
and external factor evaluation dari sistem 
pengelolaan hutan dusung. Analisis SWOT 
merupakan pemilihan hubungan atau interaksi 
antara unsur-unsur internal yaitu kekuatan dan 
kelemahan pengelolaan hutan dusung dan hutan 
negara dengan unsur-unsur eksternal yaitu 
peluang dan ancaman berupa kebijakan-kebijakan 
terkait dengan sistem pengelolaan hutan dusung 
dan hutan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Internal dan  
 Eksternal
Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal 

dan eksternal dalam upaya merumuskan strategi 
harmonisasi hutan dusung dalam pengelolaan 
hutan negara di Negeri Liang, didapatkan faktor 
internal dan eksternal pengelolaan hutan dusung 
sesuai data Tabel 1 berikut.

Tabel 1.  Faktor-faktor  internal dan  eksternal pengelolaan hutan dusung

Faktor 
Internal

Kekuatan (Strenghts) Kelemahan (Weaknesess)
1. Potensi, struktur dan keragaman jenis hutan dusung 

sangat tinggi
2. Pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan dus-

ung secara turun-temurun
3. Motivasi masyarakat yang besar untuk meningkatkan 

pendapatan dari hutan dusung
4. Partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan 

dusung
5. Peranan kelembagaan adat Kewang (sasi) dalam peng-

elolaan hutan dusung dan hutan negara sangat baik. 

1. Pendapatan  masyarakat/petani hutan dusung ma-
sih rendah

2. Kelompok tani belum berperan baik
3. Kurangnya upaya kebijakan pengembangan ter-

kait dengan pemberdayaan masyarakat dalam 
pengelolaan hutan dusung dan hutan negara 

4. Pembinaan, pendidikan dan pelatihan terbatas 
pada kelompok tani 

Faktor 
Eksternal

Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)
1. Potensi pasar terkait produk hutan dusung masih ter-

buka 
2. Produktivitas pola hutan dusung (hutan campuran) jauh 

lebih tinggi dari pola monokultur 
3. Kebijakan pemerintah daerah dalam membuat peraturan 

yang berkaitan Program Pemberdayaan Masyarakat me-
lalui Program gerhan dan penanaman lainnya. 

1. Stabilitas harga produk hutan dusung terkadang 
tidak menentu

2. Belum maksimalnya upaya atau komitmen pe-
merintah daerah untuk mengembangkan sistem 
pengelolaan hutan dusung dan hutan negara

3. Terbatasnya anggaran pemerintah dalam pendana-
an program pengelolaan lahan kritis di areal hutan 
dusung dan hutan negara

4. Terjadi okupasi lahan dan kegiatan meramu hasil 
hutan dari hutan negara secara illegal  

5. Tidak adanya tata batas antara hutan dusung milik 
masyarakat dengan hutan negara

 
Sumber : Data Primer, 2010.
Kekuatan  (Strength)

Kekuatan 1 : 

Potensi, struktur dan keragaman jenis hutan 
dusung cukup tinggi

Potensi dan keragaman jenis hutan dusung 
di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten 
Maluku Tengah cukup tinggi, hal ini merupakan 
indikasi kearifan masyarakat dalam upaya 
pengelolaan hutan sekaligus sebagai salah satu 
faktor internal kekuatan untuk dapat dijadikan 
sebagai model pengelolaan hutan pola agroforestri 
yang baik pada hutan dusung itu sendiri maupun 
didalam hutan negara tanpa merubah secara total 
komposisi tegakan dari hutan negara.

Kekuatan 2 : 
Pengetahuan  masyarakat dalam  pengelolaan 
hutan dusung secara turun-temurun

Pengetahutan dan kearifan masyarakat 
Negeri Liang dalam pengelolaan usaha dan 
pengelolaan sumberdaya hutan dusung diperoleh 
secara turun-temurun, dimana pengetahuan dan 
kearifan pengelolaan hutan dusung tersebut 
merupakan faktor kekuatan yang mempunyai 
pengaruh sangat penting dalam upaya pengelolaan 
dan pelestarian hutan secara umum. Zakaria 
(1994) mendefinisikan kearifan tradisional sebagai 
pengetahuan kebudayaan yang yang dimiliki suatu 
masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah 
pengetahuan kebudayaan yang berkenaan model-
model pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya 
alam secara lestari. 

Kekuatan 3 : 
Motivasi   masyarakat  yang   besar untuk 
meningkatkan pendapatan dari hutan 
dusung
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Keinginan dan motivasi masyarakat yang 
besar untuk meningkatkan pendapatan keluarga 
merupakan wujud pengelolaan usaha dari hutan 
dusung sekaligus sebagai kekuatan yang baik 
dalam upaya pengelolaan hutan negara secara 
lestari dan berkelanjutan. Hal ini linier dengan 
pendapat Ajawailla (1996), bahwa kondisi 
sosial budaya, ekonomi dan kelembagaan dalam 
pengembangan hutan dusung telah mengaktifkan 
dan menimbulkan dinamika dimasyarakat dalam 
upaya pengelolaan hutan.

Kekuatan 4 : 
Partisipasi  masyarakat dalam upaya 
pengelolaan hutan dusung sangat tinggi

Keikutsertakan masyarakat/petani secara 
aktif baik secara individu/keluarga maupun 
kelompok-kelompok tani yang dibentuk oleh Dinas 
Kehutanan Maluku Tengah dalam pengelolaan 
hutan dusung khususnya dan hutan negara secara 
umumnya, merupakan faktor kekuatan yang 
baik dalam upaya pengelolaan dan pelestarian 
hutan. Diharapkan dengan partisipasi aktif ini 
akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya keberadaan hutan 
dusung dan hutan negara sebagai penyangga 
ekonomi, sosial dan ekologis.

Kekuatan 5 : 
Peranan kelembagaan adat kewang (sasi) 
dalam pengelolaan hutan dusung sangat baik 

Kelembagaan adat merupakan salah satu 
instrumen kekuatan yang sangat penting dalam 
menujang program pengelolaan hutan dusung 
secara khusus dan hutan negara secara umum. Hal 
ini dapat terlihat dengan adanya kelembagaan desa 
dan kewang mampu memberikan perlindungan 
dan pengawasan terhadap seluruh sumberdaya 
hutan yang ada di suatu wilayah negeri/desa.

Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan 1 : 
Pendapatan masyarakat/petani hutan dusung  
masih rendah

Tingkat pendapatan merupakan indikator 
keberhasilan dari pengelolaan hutan dusung, 
dimana keberadaan hutan dusung dengan multi 
komoditi belum mampu memberikan tingkat 
pendapatan yang cukup bagi petani, hal ini 

merupakan faktor kelemahan dari hutan dusung 
sehingga petani sangat berkecenderungan untuk 
membuka lahan baru dari hutan negara untuk 
dijadikan sebagai areal dusung baru.

Kelemahan 2 : 
Kelompok tani belum berperan dengan baik

Kelompok tani yang ada belum mampu 
berperan secara baik dalam setiap adanya 
kegiatan/program pemberdayaan masyarakat 
yang dicanangkan oleh pihak pemerintah. 
Kinerja para petani dalam kelompok tani 
terkesan hanya mengejar insentif proyek belaka 
tanpa memperdulikan substansi dari program 
pemberdayaan itu sendiri, hal ini merupakan salah 
satu faktor kelemahan yang dapat menghambat 
upaya  pengelolaan dan pelestarian sumberdaya 
hutan. 

Kelemahan 3  : 
Kurangnya    upaya kebijakan pengembangan 
terkait dengan pemberdayaan masyarakat 
dalam pengelolaan hutan dusung dan hutan 
negara

Minimnya kebijakan pengembangan 
terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat 
hutan merupakan salah satu faktor kelemahan 
yang dapat menghambat upaya proses pengelolaan 
hutan dusung dan hutan negara. 

Kelemahan 4 : 
Pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta 
bantuan saprodi terbatas pada petani 

Petani hutan dusung yang tergabung dalam 
kelompok tani belum mendapat  pembinaan, 
pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang 
skim pengelolaan hutan yang baik, hal ini menjadi 
faktor kelemahan yang menghambat kearah 
upaya peningkatan kapasitas petani dalam kegitan 
pengelolaan hutan dusung.  

Peluang (Opportunity)
Peluang 1 : 
Potensi pasar terkait produk hutan dusung 
masih terbuka 

Jenis komoditi hutan dusung mempunyai 
prospek pasar yang cukup bagus didalam maupun  
di luar negeri, karena manfaatnya yang banyak. 
Cengkih dan pala mempunyai nilai ekonomi 
yang tinggi sebagai bahan baku industri. Begitu 
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pula dengan hasil lainnya, sedangkan hasil hutan 
dusung berupa kayu juga dapat dimanfaatkan 
untuk keperluan pembangunan rumah petani 
maupun dapat dijual. 

Peluang 2 : 
Produktivitas  pola  hutan dusung  (hutan 
campuran)  jauh lebih tinggi dari pola 
monokultur 

Peluang peningkatan produksi lahan 
melalui divesifikasi tanaman hutan dusung (hutan 
campuran) di Negeri Liang sangat potensial 
untuk dikembangkan, hal ini menunjukkan 
bahwa nilai yang diperoleh oleh petani jauh 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan pola 
monokultur. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Rahayu dan Awang (2003) mengemukakan bahwa 
hutan rakyat (termasuk juga hutan dusung) (i) 
memberi kepastian tambahan pendapatan dari 
tanaman berumur pendek dan tabungan dari 
tanaman berumur panjang, (ii) lebih mudah 
dan murah dipelihara daripada perkebunan atau 
areal tanaman semusim, karena menyediakan 
pakan ternak atau kayu bakar serta tidak perlu 
dipupuk dan disiangi, (iii) menguntungkan secara 
lingkungan, karena bisa menumbuhkan mata air, 
mengurangi tanah longsor, dan meningkatkan 
siklus hara.
Peluang 3   : 
Kebijakan pemerintah daerah dalam  mem-
buat peraturan yang berkaitan Program 
Pemberdayaan Masyarakat melalui Program 
gerhan dan penanaman lainnya 

Kebijakan  Pemerintah Daerah Provinsi  
Maluku dalam  membuat peraturan yang 
berkaitan program pemberdayaan masyarakat 
melalui program gerhan dan penanaman lainnya 
serta, sasarannya adalah merehabilitasi hutan 
negara (hutan lindung salahutu) dan lahan hutan 
dusung milik masyarakat, kegiatannya meliputi 
penanaman dan pemeliharaan. Hal ini diharapkan 
merupakan salah satu peluang dalam rangka 
upaya pemberdayaan masyarakat/petani untuk 
mengembangkan optimalisasi hutan dusung 
khususnya dan hutan negara pada umumnya

Ancaman (Threat)

Ancaman 1 : 
Stabilitas harga produk hutan dusung terka-
dang tidak menentu

Pada umumnya harga-harga produk 
komoditi hutan dusung terutama terkait dengan 
tanaman pokok mempunyai sifat yang fluktuatif 
hal ini disebabkan oleh spekulan-spekulan 
harga komoditi di tingkat pusat. Sehingga 
dapat merupakan faktor ancaman yang dapat 
menurunkan motivasi dan semangat masyarakat 
dalam upaya pengelolaan dan pelestarian hutan 
dusung itu sendiri. 

Ancaman 2 : 
Belum maksimalnya upaya atau komitmen  
pemerintah daerah untuk mengembangkan 
sistem pengelolaan hutan dusung dan hutan 
negara

Belum maksimalnya upaya dan komitmen 
pemerintah daerah dalam menunjang sistem 
pengelolaan lahan hutan dusung dan lahan hutan 
lainnya merupakan salah satu faktor ancaman 
yang dapat menghambat terciptanya system 
pengelolaan hutan, hal ini juga terlihat dengan 
kurangnya bantuan berupa saprodi maupun 
bantuan penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan 
pelatihan bagi masyarakat dan petani.   

Ancaman 3  : 

Terbatasnya anggaran pemerintah dalam 
pendanaan program pengelolaan lahan kritis 
di areal hutan dusung

Terbatasnya anggaran pemerintah untuk 
program-program pengelolaan hutan dusung dan 
lahan kritis pada areal hutan negara menyebabkan 
pelaksanaan program tidak berjalan dengan 
maksimal. Pada akhirnya program-program yang 
telah dipetakan kadang tidak berhasil dengan 
baik. Beberapa lokasi penanaman GERHAN 
atau penanaman lainnya hanya sampai pada 
tingkat penanaman saja, tanpa diikuti oleh 
kegiatan pemeliharaan, sehingga keberhasilan 
program jauh dari yang diharapkan. Keadaan ini 
disebabkan oleh proses penganggaran kegiatan 
pengelolaan hutan hanya mengikuti pola atau 
sistem keproyekan, tidak bersifat program yang 
terstruktur dan terencana serta berkelanjutan.

Ancaman 4 : 
Terjadi okupasi  lahan  dan  kegiatan  meramu  
hasil hutan dari hutan negara secara illegal 

Salah satu ciri dari masyarakat yang 
hidup di sekitar hutan adalah petani ladang 
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berpindah dan kegitan meramu hasil hutan, hal 
ini menyebabkan luas lahan kritis baik di dalam 
dan di luar kawasan hutan semakin bertambah 
dan terkurasnya hasil hutan non kayu dari dalam 
kawasan hutan negara. Hasil penelitian terlihat 
bahwa sistem perladangan berpindah dan kegiatan 
meramu di tempat penelitian masih menjadi salah 
satu ancaman dalam upaya pengelolaan dan 
pelestarian hutan negara. 

Ancaman 5 : 
Tidak adanya tata batas  antara hutan  
dusung milik masyarakat dengan hutan 
negara

Tata batas yang permanen merupakan 
salah satu upaya untuk membatasi perilaku 
masyarakat untuk terus dan terus mengokupasi 
lahan di hutan negara. Hal ini terlihat dari persepsi 
masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa 
hutan alam (hutan negara) yang di sekitar wilayah 
adat desa merupakan lahan bebas yang kapan 
saja bisa mereka buka untuk kegiatan bercocok 
tanam. Batas-batas kawasan hutan ulayat 
dengan kawasan hutan negara tidak jelas karena 
memang tumpang tidih. Tidak adanya batas 
yang jelas antara hutan negara dan tanah ulayat 
(hutan dusung/milik) menyebabkan masyarakat 
cenderung menganggap hutan negara sebagai 
tanah adat (hutan milik). 

B.   Strategi Harmonisasi Hutan Dusung 
Dalam Pengelolaan Hutan Negara
Dari hasil identifikasi faktor kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman, maka untuk 
merumuskan strategi harmonisasi hutan dusung 
dalam pengelolaan hutan negara digunakan 
analisis SWOT yang didasarkan pada kondisi 
internal eksternal dari sistem pengelolaan 
hutan dusung dan hutan negara melalui proses 
memaksimalkan kekuatan (strength) pada hutan 
dusung dan peluang (opportunities) pada hutan 
negara, namun secara bersamaan meminimalkan 
kelemahan (weaknesess) pada hutan dusung dan 
ancaman (threath) pada hutan negara.

Model Strategi Harmonisasi Hutan Dusung dalam 
Pengelolaan Hutan Negara

Keterangan :
Masyarakat
1. Optimalisasi pola pendayagunaan dan 

pemanfaatan lahan oleh masyarakat/petani 
pada lahan hutan dusung dan hutan negara

2. Peningkatan partisipasi masyarakat/petani 
dalam upaya pelestarian dan pengelolaan 
hutan dusung dan hutan negara

3. Penguatan hukum dan kelembagaan adat 
kewang (sasi)

Pemerintah
1. Pembinaan kelompok tani hutan dusung 

(SDM) melalui program penyuluhan dan 
pendampingan

2. Pengembangan usaha dan pemasaran hasil 
hutan dusung sebagai wujud peningkatan 
SDM dan pengembangan ekonomi lokal 

3. Melakukan sosialisasi peraturan pemerintah 
yang berkaitan dengan program pemberda-
yaan masyarakat melalui program Gerhan 
dan penanaman lainnya.

4. Peningkatan program rehabilitasi (Defore-
stasi & Afforestasi) 

5. Peningkatan peran stakeholder (Pemerintah, 
swasta & Lembaga penyangga)

Peluang
O1,O2,O3 

Kekuatan
S1,  S2, S3,

S4, S5

Kelemahan
W1, W2,
W3, W4

Ancaman
T4 & T5

HUTAN 
DUSUNG

HUTAN 
NEGARA

 
    Masyarakat 

 
 Pemerintah 
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sehingga lahan tersebut bisa berfungsi dengan 
baik. 

Menurut Andayani (2003), keuntungan 
dari diversifikasi tanaman hutan rakyat (hutan 
dusung) adalah (i) adanya pembagian resiko 
dimana kegagalan usaha satu komoditas 
dapat digantikan oleh komoditas lainnya, 
(ii) peningkatan intensitas pemungutan hasil 
yang memungkinkan peningkatan pendapatan, 
(iii) antisipasi pengangguran, karena adanya 
keberlanjutan pekerjaan di lahan usaha hutan, (iv) 
menjamin stabilitas biologis serta memperbaiki 
kesuburan tanah dan lingkungan.

Diharapkan dari strategi optimalisasi 
pola pendayagunaan pemanfaatan lahan hutan 
dusung di Negeri Liang melalui pola-pola di 
atas yang merupakan upaya pemberdayaan 
masyarakat (community empowerment) dalam 
pengelolaan hutan dusung, sekaligus dapat 
mengurangi kecenderungan masyarakat/petani 
untuk membuka lahan baru di areal hutan 
negara.

1.  Optimalisasi Pola Pendayagunaan dan 
Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat / 
Petani pada Lahan Hutan Dusung dan 
Hutan Negara
Optimalisasi pola pendayagunaan 

& pemanfaatan lahan pada hutan dusung 
melalui subpola intensifikasi, ekstensifikasi dan 
diversifikasi. Pendayagunaan pemanfaatan lahan 
dengan pola intensifikasi adalah upaya untuk 
melaksanakan pengelolaan usaha dan pengelolaan 
sumberdaya hutan dusung dengan menggunakan 
teknologi dibawah tegakan hutan sehingga lahan 
yang tidak produktif dapat menjadi produktif. 
Ekstensifikasi adalah pengelolaan tegakan pada 
lahan kosong, lahan bekas tebangan, lahan 
bekas ladang yang tidak produktif sehingga 
kondisi lahan dapat difungsikan secara sesuai 
peruntukkannya (pengelolaan sumberdaya). 
Sedangkan diversifikasi adalah perbanyakan 
jenis tanaman lokal baik yang sudah diusahakan 
maupun yang belum terkelola sama sekali 

Tabel 2.  Matriks SWOT Strategi Harmonisasi Hutan Dusung dalam Pengelolaan Hutan Negara

INTERNAL

EXTERNAL

STRENGHTS  (S) 
◙  Faktor Kekuatan 
1. Potensi, struktur dan keragaman jenis  

hutan dusung sangat tinggi
2. Pengetahuan masyarakat dalam peng-

elolaan hutan dusung secara turun-te-
murun

3. Motivasi masyarakat yang besar untuk 
meningkatkan pendapatan dari hutan 
dusung

4. Partisipasi masyarakat dalam upaya 
pengelolaan hutan dusung sangat ting-
gi

5. Peranan kelembagaan adat Kewang 
(sasi) dalam pengelolaan hutan dusung 
dan hutan negara sangat baik 

WEAKNESSES  (W)
◙  Faktor Kelemahan 
1. Pendapatan  masyarakat masih rendah
2. Kelompok tani belum berperan baik
3. Kurangnya upaya kebijakan peng-

embangan terkait dengan pember-
dayaan masyarakat dalam pengelolaan 
hutan dusung dan hutan negara

4. Pembinaan, pendidikan dan pelatihan 
terbatas pada kelompok tani 

OPPORTUNITIES  (O)
◙  Faktor peluang 
1. Potensi pasar terkait produk hutan dus-

ung masih terbuka 
2. Produktivitas pola hutan dusung (hutan 

campuran) jauh lebih tinggi dari pola 
monokultur 

3. Kebijakan pemerintah daerah dalam 
membuat peraturan yang berkaitan 
Program Pemberdayaan Masyarakat 
melalui Program Gerhan dan penana-
man lainnya.

STRATEGI  SO
1. Pola pendayagunaan & pemanfaatan 

lahan oleh masyarakat/petani pada 
hutan dusung dan hutan negara secara 
optimal (S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2, 
O3)

2. Melakukan sosialisasi peraturan pe-
merintah terkait dengan program Ger-
han dan penanaman lainnya (S1, S2, 
S3, S4, S5, O1, O2, O3)

STRATEGI  WO
1. Pengembangan usaha dan pemasaran 

sebagai wujud peningkatan SDM dan 
pengembangan ekonomi lokal (W1, 
W3, W4, O1, O2)

2. Peningkatan peran stakeholder (Pe-
merintah, Masyarakat, Swasta & Lem-
baga penyangga)

      (W1, W2, W3, W4, O3)
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2.  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  
dalam Pelestarian dan Pengelolaan 
Hutan Dusung dan diterapkan pada 
Hutan Negara
P a r t i s i p a s i  a d a l a h  k e t e r l i b a t a n 

masyarakat secara sadar untuk menggabungkan 
diri mendukung dan menyukseskan kegiatan 
konservasi, pelestarian hutan dan lingkungan 
hidup (Zain, 1997). Peningkatan partisipasi 
masyarakat Negeri Liang dalam upaya pelestarian 
dan pengelolaan hutan dusung dan hutan negara 
haruslah dibangun dari kesadaran masyarakat 
untuk menjaga dan memelihara kawasan hutanya 
sebagai salah satu penyangga kehidupan mereka. 
Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan 
kepercayaan kepada masyarakat/petani untuk 
melaksanakan program-program pengelolaan 
dan pelestarian hutan dusung dan hutan negara 
berdasarkan kearifan lokal masyarakat tersebut 
(sasi dan kewang). 

Dengan pelibatan partisipasi masyarakat/
petani akan lebih menjamin harmonisasi program 
pengelolaan hutan negara dengan kearifan 
masyarakat setempat dan kapasitas kelembagaan 
yang ada, serta menjamin adanya komitmen 
dan motivasi masyarakat karena adanya rasa 
memiliki. Diharapkan dari strategi harmonisasi 
ini, tercipta bentuk partisipasi masyarakat yang 
sesungguhnya terhadap upaya pengelolaan dan 
pelestarian hutan dusung dan hutan negara yang 
lebih baik.
3.  Penguatan Hukum dan Kelembagaan 

Adat Kewang (Sasi)
Peranan kelembagaan menjadi penting 

karena mempunyai kekuatan logika manajemen 
dan hubungan di dalam masyarakat menjadi 
tatanan sosial institusional dari masyarakat 
menuju proses upaya pengelolaan hutan. 
Kelembagaan adat kewang (sasi) memberi batasan 
dan aturan dalam pemanfaatan suatu sumberdaya 
untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan 
pemanfaatan terhadap sumberdaya hutan dusung 
dan hutan negara tersebut selain memberikan 
sangsi terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan 
sumberdaya hutan dan pembagian hasil. 

Penguatan kelembagaan adat kewang 
(sasi) di Negeri Liang dapat menjadi instrumen 
hukum dalam sekaligus dapat diharmonisasikan 

dalam upaya perlindungan dan kelestarian hutan 
dusung dan hutan negara. Untuk itu, terkait 
dengan hal diatas ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan antara lain, yaitu :
a. Mengembangkan kearifan lokal setempat 

dalam menunjang upaya pengelolaan dan 
kelestarian hutan dusung khususnya dan 
hutan negara umumnya.

b. Membuat peraturan baik perda maupun per-
des tentang larangan melakukan penebangan 
dan pembukaan di areal hutan negara.

c. Sasi harus tetap diposisikan kembali dan 
diatur dalam regulasi di tingkat Kabupaten 
(Perda) dan negeri (Perdes) yang dapat 
memberikan jaminan perlindungan terhadap 
upaya perlindungan dan pengelolaan hutan 
negara.

d. Perlu keterlibatan masyarakat adat dengan 
lembaga kewang dalam perumusan dan 
pengambil kebijakan dalam setiap perenca-
naan kebijakan terutama yang berhubungan 
dengan pengelolaan hutan negara secara adil 
dan berkelanjutan.

e. Perlunya peningkatan sumberdaya aparat 
kewang.

4.   Pembinaan Kelompok  Tani  Hutan  
Dusung Melalui  Program Penyulu-
han dan Pendampingan
Program penyuluhan dan pendampingan 

diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya 
masyarakat/petani dalam kegiatan pengelolaan 
hutan. Dengan pengembangan program tersebut 
masyarakat/petani dapat memperoleh masukan 
berupa informasi teknologi, budidaya, pemanenan 
dan pemasaran yang baik. Fungsi lembaga 
penyuluhan dan pendamping di sini sangat penting 
untuk menggali dan mengarahkan ”potensi” 
yang ada sehingga menjadi suatu modal bagi 
masyarakat dalam upaya pengelolaan usaha dan 
pengelolaan sumberdaya hutan dusung yang baik 
untuk dapat diterapkan pada pengelolaan hutan 
negara. Diharapkan dari strategi harmonisasi ini, 
masyarakat/kelompok tani dapat meningkatkan 
kinerjanya dalam kegitan pengelolaan hutan 
dusung dan pengelolaan hutan negara.
5.   Pengembangan   Usaha  Hutan  Du-
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sung  dan  Pemasaran Hasil sebagai 
Wujud Peningakatan SDM dan 
Pengembangan Ekonomi Lokal
Potensi sumberdaya hutan dusung Negeri 

Liang sangat potensial untuk dikembangkan guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 
Namun, hingga saat ini masyarakat hanya secara 
langsung menjual/memasarkan hasilnya tanpa 
mengolah terlebih dahulu. Kondisi ini disebabkan 
masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, 
upaya pengembangan usaha dan pemasaran 
hasil hutan dusung dapat meningkatkan marjin 
keuntungan masyarakat dan dengan demikian 
akan memberikan nilai tambah ekonomi 
masyarakat/petani setempat. Pembentukan 
kelompok-kelompok usaha untuk pengolahan dan 
pemasaran hasil dapat mengurangi ketergantungan 
terhadap hutan negara, dan pada saat yang sama 
memperkuat ekonomi masyarakat/petani melalui 
diversifikasi sumber pendapatan. 

Strategi yang dapat diupayakan adalah 
peningkatan keterampilan masyarakat sekitar 
hutan negara melalui pelatihan tenaga kerja yang 
masih kurang terampil dan memberdayakan 
masyarakat dalam kegiatan pengolahan hasil 
hutan dusungnya. Oleh karena itu diperlukan 
campur tangan stakeholder yang terkait untuk 
membantu pengembangan usaha dan pemasaran 
hasil hutan dusung masyarakat agar dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. 
Pengembangan dapat dilakukan pada multi 
aspek seperti dari sisi pertanian, perkebunan dan 
kehutanan. Dengan Pengembangan Usaha Hutan 
Dusung dan Pemasaran Hasil diharapkan terjadi 
perubahan perekonomian masyarakat/petani 
hutan dusung kearah positif, sehingga tingkat 
ketergantungan masyarakat terhadap lahan hutan 
negara menjadi berkurang. 
6.   Melakukan  Sosialisasi   Peraturan   

Pemerintah  yang   Berkaitan   
Dengan Program Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui Program Gerhan 
dan Penanaman lainnya 
Pengelolaan areal hutan negara tidak 

lepas dari peraturan pemerintah yang berlaku. 
Peraturan pemerintah ini merupakan payung 
hukum serta pedoman dalam pengelolaan hutan 
negara itu sendiri. Peraturan pemerintah yang 

dimaksud adalah peraturan pemerintah yang 
berkaitan dengan pengelolaan hutan negara 
dan pembangunan kawasan hutan negara yang 
melibatkan masyarakat dengan lembaga adatnya 
maupun Peraturan Pemerintah yang berkaitan 
dengan kawasan  hutannya itu sendiri. Dengan 
adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan setiap 
stakeholder dapat memahami aturan yang berlaku 
dalam pengelolaan hutan negara, sehingga 
dampak yang ditimbulkan adalah terwujudnya 
pengelolaan hutan negara yang lestari dan 
berkelanjutan.  

Sosialisasi Peraturan Pemerintah terkait 
dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat 
adat/lokal di Negeri Liang melalui program 
Gerhan dan penanaman lainnya belum berjalan, 
namun jika seandainya dilakukan tentunya harus 
didasarkan pada pola pengelolaan hutan dusung. 
Melalui program ini diharapkan lahan hutan 
negara dapat terkelola sesuai secara baik dengan 
komoditi andalan Cengkih dan Pala, Tanaman 
Serba Guna (Multi Purpose Trees Spesies) dan 
tanaman kayu kayuan, sehingga taraf kehidupan 
masyarakat dapat ditingkatkan dan hutan negara 
tetap terjaga.
7.  Peningkatan Program Rehabilitasi 

(Deforestasi & Afforestasi)
Program pemerintah untuk merehabilitasi 

hutan (Deforestasi & Degradasi Lahan) yang rusak 
dan lahan-lahan yang kritis di dalam dan diluar 
kawasan hutan di Negeri Liang telah dilakukan 
dan perlu ditingkatkan. Upaya rehabilitasi 
ini diwujudkan dalam program Gerhan yang 
merupakan gerakan nasional secara terpadu dan 
terencana, yang melibatkan instansi pemerintah, 
swasta dan masyarakat untuk mempercepat 
upaya pemulihan hutan dan lahan di baik hutan 
milik masyarakat maupun areal kosong dalam 
hutan negara. Program ini diharapkan sebagai 
pemicu (trigger) menuju kemandirian rehabilitasi 
hutan milik masyarakat (hutan dusung) maupun 
hutan negara sebagai wujud pengelolaan hutan. 
Diharapkan dari strategi harmonisasi ini, luas 
lahan kritis areal kosong baik pada hutan milik 
(hutan dusung) dan hutan negara di wilayah 
(petuanan) Negeri Liang dapat teratasi.
8.   Peningkatan   Peran    Stakeholder   
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(Pemerintah,   Masyarakat, Swasta  &  
Lembaga Penyangga)
Paradigma baru pengelolaan kehutanan 

secara konseptual merupakan kebijaksanaan 
menerapkan prioritas keberpihakan kepada 
masyarakat lokal terutama masyarakat di 
sekitar hutan, yang pada hakikatnya adalah agar 
masyarakat sejahtera dan hutannya tetap lestari.   
Sebelum dapat mengembangkan masyarakat 
lokal sebagaimana mestinya, harus diketahui 
dulu potensi masyarakat dan potensi sumberdaya 
alamnya. Penggalian potensi ini dilakukan 
melalui inventarisasi potensi secara menyeluruh 
dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) 
seperti masyarakat, pemerintah, swasta, dan 
lembaga penyangga, yang masing-masing pihak 
mempunyai peran sendiri-sendiri. Adapun peran 
dari masing-masing pihak tersebut adalah : 
•	 Peran Pemerintah: Cita-cita pemerintah 

yang bermaksud menciptakan masyarakat 
adil dan makmur harus mengembangkan 
pengelolaan hutan secara adil dan berkelan-
jutan, transparan, dan bertanggung jawab. 
Pemerintah hendaklah menjadi fasilitator 
dan membuat kebijakan terkait dengan pro-
gram pengelolaan hutan negara. 

•	 Peran Masyarakat: Pengalaman menun-
jukkan bahwa untuk mewujudkan tuntutan 
pengelolaan hutan secara adil dan berke-
lanjutan sudah merupakan hak dan kewa-
jiban masyarakat. Keterlibatan masyarakat 
secara sadar melalui kelembagaan informal 
akan berperan dan berfungsi dalam upaya 
pengelolaan hutan yang lestari sehingga 
menjamin berkembangnya kapasitas dan 
pemberdayaan masyarakat serta distribusi 
manfaat hutan. 

•	 Peran Swasta: Kita sadari bahwa pengelo-
laan hutan memerlukan modal dan peralatan 
serta ilmu dan pengetahuan yang memadai. 
Sebagai kegiatan usaha tani di sekitar hutan, 
pengelolaan hutan dusung memerlukan man-
ajemen tersendiri agar tercapai kelestarian 
dan kepastian usaha, dimana peran swasta 
sangat diperlukan dalam mewujudkan ke-
pastian usaha tersebut. 

•	 Peran Lembaga Penyangga: Lembaga 

penyangga merupakan lembaga swadaya 
masyarakat dan lembaga lainnya yang 
mempunyai kepedulian terhadap masalah 
pemberdayaan masyarakat dan pengelo-
laan hutan (seperti perguruan tinggi, para 
akademisi, tokoh masyarakat, dan lain-lain). 
Fungsi lembaga ini untuk memaksimumkan 
layanan akomodatif, korektif, dan supportif 
agar interaksi antar stakeholder berjalan 
dengan baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Strategi harmonisasi hutan dusung dalam 

pengelolaan hutan negara meliputi: 
1. Partisipasi masyarakat yang meliputi: a) op-

timalisasi pola pendayagunaan dan peman-
faatan pemanfaatan lahan oleh masyarakat/
petani pada hutan dusun dan hutan negara; 
b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
upaya pelestarian dan pengelolaan hutan 
dusun dan hutan negara; c) penguatan hukum 
dan kelembagaan adat (sasi dan kewang). 

2. Adanya campur tangan pihak pemerintah 
yang meliputi : a) pembinaan kelompok tani 
hutan dusun melalui program penyuluhan 
dan pendampingan;  b) pengembangan usaha 
hutan dusun dan pemasaran hasil sebagai 
wujud peningakatan SDM dan pengemban-
gan ekonomi lokal; c) melakukan sosialisasi  
peraturan  pemerintah  yang  berkaitan 
dengan program pemberdayaan masyarakat 
melalui program Gerhan dan penanaman 
lainnya; d) peningkatan program rehabilitasi 
(Deforestasi & Afforestasi); e) peningkatan 
peran stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, 
Swasta & Lembaga penyangga).

S a r a n
Perlu adanya kebijakan pemerintah 

daerah menyusun peraturan pemerintah tentang 
skim pengelolaan hutan dusung dengan kearifan 
lokalnya sebagai input konseptual untuk 
diharmonisasikan dalam pengelolaan hutan 
negara. 
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