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ABSTRACT
Forest damage issue at North Halmahera arose for reasons such as: forest management 
authority concession approval operation and shifting cultivation system. One of the 
solutions to overcome those issues is implementing society forest management. This 
research was aimed to: 1) identify issues impacting toward society forest management 
at North Halmahera Regency from various area development subsystems, 2) formulate 
society forest management goal based on identified issue, 3) formulate social forestry 
strategy in society forest management based on drafted issues and goals.  This research 
used survey and descriptive basic method. Research was undertaken at Talaga Paca 
village for: 1) as an area suggested obtaining concession approval for society forest 
management of 500 hectare land, 2) has the exact same condition to other villages 
thus considered as representative. Data gathered is subsystem data of society social-
economical, agriculture. Data obtained then descriptively analyzed to identify various 
issues affected in society forest management at North Halmahera District from various 
area development subsystems.  The research result showed that issues caused forest 
damage at Talaga Paca village was 17.501,8 kg/year farmer food (rice) needs deficit, 
revenue deficit when converted into rice value categorized as poor (305 kg), firewood 
deficit originated from farming land, low farming land productivity, farming had not 
meet firewood and craft needs, firewood deprivation, wood theft, sifhting cultivation 
activity, and there is no government policy regarding society forest management form 
particularly using social forestry system. Society forest management carried out is: 
forest engineering through FEM that is by Management Regime II toward production 
forest also Management Regime V toward conservation forest and social manipulation 
through society empowering and institutions forming.
Keywords: social forestry, management, society forest, management regime

PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Pembangunan kehutanan di Maluku Utara 

masih didasarkan pada program dan kebijakan 
pembangunan kehutanan yang  diadopsi dari 
wilayah-wilayah pulau besar (Jawa, Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) sehingga dalam 
kenyataannya  dapat  berdampak negatif  terhadap 
ekosistem pulau - pulau  kecil di Maluku. 

Kabupaten Halmahera Utara merupakan 
bagian integral yang tidak dapat dipisahkan 
dari Propinsi Maluku Utara. Kerusakan hutan 
di kabupaten tersebut antara lain disebabkan 
oleh beroperasinya HPH yang tidak melibatkan  
masyarakat secara partisiptif dalam pengelolaan, 

terjadinya  pembukaan lahan hutan oleh 
masyarakat untuk perkebunan, serta lemahnya 
kebijakan pemerintah  daerah di era otonomisasi. 
Berdasarkan data Departemen Kehutanan tahun 
2006 tingkat deforestasi untuk hutan lindung 
Kabupaten Halmahera Utara mencapai 518,82 
ha dari luas 16857,03 ha atau  3,07%.

Berdasarkan permasalahan di atas 
maka salah satu solusi untuk mengatasi laju 
kerusakan hutan adalah dengan pengelolaan 
hutan kemasyarakatan, sehingga perlu dilakukan 
kajian secara komprehensif tentang perencanaan 
pengelolaan hutan kemasyarakatan. Penelitian 
ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi masalah-
masalah yang berpengaruh terhadap pengelolaan 
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hutan kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten 
Halmahera Utara dari berbagai subsistem 
pembangunan wilayah. Merumuskan tujuan 
pengelolaan hutan kemasyarakatan berdasarkan 
masalah - masalah yang telah diidentifikasi. 
Merumuskan strategi kehutanan sosial dalam 
pengelolaan hutan kemasyarakatan berdasarkan 
masalah dan tujuan yang telah disusun. Manfaat 
penelitian adalah sebagai masukan bagi 
masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk  
meningkatkan pendapatan yang pengelolaannya 
memperhatikan fungsi sosial dan ekologi serta 
memberikan kontribusi  bagi  pemerintah  
Kabupaten  Halmahera  Utara dalam membuat 
kebijakan dan rencana pengelolaan hutan 
kemasyarakatan secara berkelanjutan. 

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Dasar 
Metode dasar yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey dan 
deskriptif, yang berlangsung selama 4 bulan.
Lokasi penelitian dipilih  secara purposive yakni 
di Desa Talaga Paca Kecamatan Tobelo Selatan, 
Kabupaten Halmahera Utara. 

Metode Pengumpulan data 
Pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling, dengan jumlah sampel 
yang  diambil adalah 30 kepala keluarga dari 
137 kk.  Jenis data;1). Data primer: Diperoleh 
secara langsung dari responden melalui kegiatan 
observasi, wawancara ataupun kuisioner meliputi: 
indentitas responden (nama, umur, pekerjaan 
dan jumlah anggota keluarga), luas pemilikan 
lahan usaha tani responden, pola pemilikan dan 
pemanfaatan lahan, total pendapatan responden, 
total pengeluaran, sumber mata pencaharian, 
jumlah tanggungan dari angkatan kerja, kebutuhan 
pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu 
pertukangan, pola pemukiman, usaha tani lainnya 
dan kelembagaan di desa. 2). Data sekunder: 
data yang sudah ada, dan diolah sendiri. Data-
data tersebut meliputi: keadaan umum lokasi 
penelitian seperti letak dan luas wilayah, kondisi 
fisik (topografi, iklim dan curah hujan, tanah) dan 
kondisi penggunaan lahan, keadaan masyarakat 
seperti jumlah pertumbuhan penduduk dan 
kepadatan penduduk.

Analisis data
Data primer dan sekunder yang diperoleh 

kemudian dilakukan analisis secara deskriptif baik 
dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. 
Data yang dianalisis meliputi: 
a) sub sistem sosial ekonomi (keadaan 

penduduk)  dihitung dengan menggunakan 
rumus Issand:  Pt+n = Pt(1+r)n

 Dimana:
Pt+n : Jumlah penduduk pada tahun yang  

ditaksir
Pt :  Jumlah penduduk pada tahun dasar
r   :  Laju pertambahan penduduk tiap tahun 

(%).
n  :  Jangka waktu (tahun) dari tahun dasar 

sampai tahun yang 
b) Angkatan kerja dan Lapagan kerja. Angkatan 

kerja produktif mempunyai batasan umur 
15–59 tahun. Kesempatan kerja yang 
tersedia di desa dihitung dengan pendekatan 
jumlah angka normal, yaitu luas sawah dan 
tegalan yang dibutuhkan oleh satu keluarga 
petani untuk memenuhi kebutuhan sub 
system (kelumrahan) yaitu sebesar 0,79 
sawah tadah hujan. (simon 1994). 

c) Tingkat kesejahteraan; untuk mengukur 
tingkat pendapatan,  rumus yang di gunakan 
adalah: 

dimana: 
Yr = Pendapatan responden 
Hi = Harga komoditi ke-i dan   
Pi = Hasil Produksi ke-i, 

 dari pendapatan responden tersebut kemudian 
dihitung pendapatan perkapita penduduk.  
Pendapatan perkapita dari rumah tangga 
dihitung dengan  rumus :  

 Pp =  ∑Yr/Jak, 
dimana : 
Pp = Pendapatan perkapita
∑Yr = Total pendapatan responden 
Jak =  Jumlah anggota keluarga dalam tahun 

tersebut.
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Pendapatan perkapita penduduk ini 
dipakai sebagai alat ukur untuk mengukur 
tingkat kesejahteraan masyarakat, apakah 
miskin atau tidak miskin. Tolak ukur ini 
dengan rata-rata kebutuhan beras pertahun. 
Menurut  Sayogyo (1977), bahwa kriteria 
kesejahteraan golongan miskin dikategorikan 
atas: 
•	 Miskin : jika pendapatan perkapita 

pertahun setara dengan 240-320 kg 
beras.

•	 Miskin sekali : jika pendapatan 
perkapita pertahun setara dengan  
180 – 240 kg beras. 

•	 Paling miskin : jika pendapatan 
perkapita pertahun setara dengan 
kebutuhan beras < 180 kg. 

d).  pengeluaran: Untuk mengetahui gambaran 
tentang pengeluaran rumah tangga ini, 
dilakukan wawancara dengan semua kepala 
dan ibu rumah tangga (Simon, 2004). 
Pengeluaran ini dihitung dari konsumsi 
masyarakat selama 1 minggu, 1 bulan dan 
1 tahun. 

e).  kebutuhan lahan: Berdasarkan jumlah 
penduduk yang dinyatakan dalam KK dapat 
dihitung jumlah lahan minimal (dalam 
ESTH) yang diperlukan oleh masyarakat 
petani disuatu desa yaitu jumlah KK 
dikalikan dengan 0,79 ha ESTH. Dikatakan 
juga bahwa kebutuhan lahan normal satu 
keluarga petani adalah 0,7 ha sawah tadah 
hujan dan 0,3 lahan kering. 

f).  kebutuhan dasar: 
(1) Kebutuhan Pangan: kebutuhan pangan 

penduduk dapat diformulasikan sebagai 
berikut:   Kpg = 0,35/hari x P

 Keterangan:  
 Kpg = jumlah pangan penduduk desa
  0,35 = angka normatif konsumnsi beras 

per kapita (Simon, 1994)
   P = jumlah penduduk desa.
(2) Kebutuhan Kayu Bakar  dan Kayu 

Pertukangan; akumulasi kebutuhan 
responden tersebut kemudian dikonversi 
dalam meter kubik (m3). 

(3). Jumlah Ternak dan Kebutuhan Pakan 
Ternak; kebutuhan hijauan makanan 

ternak normal yaitu kerbau 45 kg/ekor/
hari, sapi 30 kg/ekor/hari, dan kambing/
domba 10 kg/ekor/hari. Dari kebutuhan 
pakan ternak tersebut perlu diketahui 
besarnya pakan ternak yang berasal dari 
hutan (Simon,2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah
Analisis Subsistem Sosial Ekonomi 

Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan 
a) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk terhadap luas wilayah 
yaitu jumlah penduduk rata-rata 5 tahun 
sebesar 532 jiwa dan luas wilayah 107,55 
km² sehingga menghasilkan 5 jiwa/km², 
yang berarti  1 kilometer persegi  (km2) 
rata-rata dihuni kira-kira 5 jiwa, dengan rata-
rata laju pertambahan penduduk (r) untuk 5 
(lima) terakhir adalah  sebesar 0,021 % .

b) Angkatan Kerja Produktif dan Lapangan 
Pekerjaan 

Jumlah penduduk  usia produktif  
berjumlah 332 orang atau 59,39 % dari 
keseluruhan jumlah penduduk. Lapangan 
pekerjaan yang  dominan di Desa Talaga 
Paca adalah pekerjaan di sektor pertanian. 

c) Pendapatan Masyarakat 
Pendapatan per kapita/tahun untuk 

30 responden (Rp. 2.135.969) apabila 
dikonversi dengan nilai beras akan diperoleh 
305 kg beras/kapita/tahun. Dengan demikian 
masyarakat Desa Talaga Paca menurut 
Sayogyo dikelompokkan ke dalam golongan 
miskin (nilai ekuivalen pendapatan per 
kapita/tahun terhadap konsumsi beras   
240 kg - 320 kg). 

d) Pengeluaran Masyarakat
Total pengeluaran untuk seluruh 

Desa Talaga Paca (137 KK) sebesar 
Rp.1.396.557.861/tahun dan pengeluaran 
per kapita Rp.2.038.770/tahun. 

e) Kebutuhan Lahan
Dari perhitungan ini,  kebutuhan lahan 

pertanian minimum Desa Talaga Paca seluas 
108,23 ha ESTH (0,79*137), padahal lahan 
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pertanian berupa tegalan dan pekarangan 
yang tersedia di Desa Talaga Paca yang 
dihitung dengan pendekatan ESTH seluas 
219,2 ha (1,6*137), dengan demikian 
terdapat surplus lahan pertanian sebesar 
110,97 ha.

f) Kebutuhan Dasar Masyarakat 
1) Pangan; Total pendapatan perkapita (beras, 

singkong dan pisang) diasumsikan ke 
beras = 0,28.  Total pendapatan perkapita/
tahun diasumsikan ke beras adalah 
57.129,8 didapat dari (0,28*559*365), 
dengan yang seharusnya dikonsumsi 
oleh penduduk per kapita yang seperti 
ditulis oleh Simon (1994) sebesar 
0,35 kg/hari/kapita (71.412,25), maka 
secara keseluruhan di Desa Talaga Paca 
terdapat defisit pangan (beras) sebesar  
14.282,45 kg.

2) Pakan Ternak; Jenis  ternak yang dapat 
mengkonsumsikan rumput hanya berupa 
sapi sehingga membutuhkan pakan 
ternak sebesar (30 kg/ekor/hari * 25 
ekor ) yaitu sebesar 750 kg/hari atau 0,75 
ton/hari.

3) Kayu Bakar; Lokasi pengambilan kayu 
bakar oleh responden per hari sebesar 
20% atau 0,06 m3  dari kebun dan (80 % 
atau 0,24 m3 )  berasal dari hutan.

4) Kayu Pertukangan; Sebagian besar 
rumah yang dihuni oleh masyarakat 
adalah bantuan dari Dinas Sosial Propinsi  
sejak tahun 2003 dengan  rata-rata rumah 
seluas 43,53 m2.

Analisis Sub Sistem Pertanian dalam 
Pengelolaan Hutan 
a. Pola  Pengolahan Lahan Per tanian 

Masyarakat; lahan pertanian (kebun 
dan dusun) biasanya dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk menanam pisang, 
singkong, ubi jalar, kacang tanah, jagung, 
pala, cokelat dan kelapa begitupun ditanam 
beberapa tanaman kehutanan seperti nyato, 
dan matoa. Pengolahan lahan pertanian 
yang sering dilakukan petani dengan sistem 
perladangan berpindah, yakni apabila lahan 
dirasakan kurang subur maka dicari tempat 
yang lain untuk dijadikan lahan yang baru. 

b. Ketersediaan Lahan; Desa Talaga Paca yang 
berupa tegala/ladang dengan pendekatan 
ESTH sebesar 1,6 ha/KK maka terdapat 
kelebihan ketersediaan lahan (surplus) 
sebesar 0,81 ha ESTH.

c. Produksi Pangan; kebun dan dusun  umumnya 
ditanami dengan tanaman palawija seperti 
jagung, kacang, ubi jalar,ubi kayu sedangkan 
pada lahan pekarangan sebagian besar 
dibiarkan begitu saja. 

d. Produksi Pakan Ternak; dari  30 KK diketahui 
bahwa terdapat 7 KK  yang mempunyai 
hewan piaraan berupa sapi, dan dari jumlah 
tersebut (100 %)  sumber pakannya berasal 
dari kebun maupun dusun.  

e. Produksi  Kayu Bakar ; sumber kayu bakar 
yang dikonsumsi responden berasal dari 
lahan kebun per hari hanya 20 % atau  
0,06 m3  dan dari  hutan 80 % atau  
0,24 m3. 

Analisis Sub Sistem Kehutanan dalam 
Pengelolaan Hutan 
a. Produksi Pakan Ternak

Pakan ternak yang dihasilkan sebagian 
besar berasal dari kebun atau dusun yaitu 
berupa rumput campuran. 

b. P r o d u k s i  K a y u  B a k a r  d a n  K a y u 
Pertukangan

Kayu bakar yang diambil sebagian 
besar berasal dari hutan (80%), dan kebun        
(20%). 

c. Pola Penggembalaan Liar
Penggembalaan liar yang dilakukan 

di Desa Talaga Paca yaitu  dengan 
menggembalakan secara bebas di lahan 
kebun atau dusun. 

d. Pola Perambahan Hutan
Pola perambahan hutan yang biasanya 

dilakukan oleh masyarakat Desa Talaga 
Paca hingga  saat ini adalah: Penebangan 
kayu secara liar dan  Pola perladangan 
berpindah.

Hasil Identifikasi Masalah 
Hasil identifikasi masalah pada sub 

sistem sosial, pertanian dan kehutanan dalam 
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pengelolaan kawasan hutan di Desa Talaga Paca 
maka secara keseluruhan dapat dirumuskan 
sebagai berikut:
a. Sub Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat: 

Def is i t  kebutuhan pangan (beras) 
bagi  masyarakat sebesar 17.501,8 kg/
tahun, Defisit pendapatan yang apabila 
dikonversikan dengan nilai beras masih 
dikatagorikan miskin (305 Kg). Pendapatan 
adalah Rp.2.135.969/kapita/tahun. Defisit 
kayu bakar untuk masyarakat yang berasal 
dari lahan pertanian. 

b. Sub Sistem Pertanian: Produktifitas lahan 
pertanian sangat rendah. Lahan pertanian 
belum mampu menyediakan kebutuhan kayu 
bakar, kayu pertukangan.

c. Sub Sistem Kehutanan: Pengambilan kayu 
bakar yang terus meningkat sehingga 
menimbulkan kerusakan hutan. Terjadi 
pencurian kayu/illegal loging. Aktifitas 
perladangan berpindah yang  menyebabkan 
kerusakan hutan. 

Perumuskan Tujuan Pembangunan  Hutan 
Kemasyakaran (HKm)

Berdasarkan permasalahan pembangunan 
wilayah di Desa Talaga Paca dan permasalahan 
pengelolaan hutan sebagaimana yang telah 
diuraikan, maka tujuan pembangunan hutan 
kemasyarakatan  adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan produktifitas di dalam 

kawasan hutan  baik  dalam bentuk kayu 
bakar, pertukangan  dan pakan ternak.

b. Meningkatkan taraf  hidup dan kesejahteraan 
masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan hutan kemasyarakatan.

c. M e w u j u d k a n  p e n g e l o l a a n  h u t a n 
kemasyaka raka t an   dengan  t e t ap 
memperhatikan  fungsi utamanya sebagai 
pengatur tata air, pengendalian bahaya 
banjir dan erosi melalui pendekatan forest 
ecosystem managemant (FEM).

d. Menunjang pembangunan daerah sebagai 
bagian integral dari pembangunan nasional 
dalam rangka pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
seluruh masyarakat Indonesia.

Rekayasa Perencanaan  Pembangunan 
Hutan Kemasyarakatan 

B e r d a s a r k a n  p e r u m u s a n  t u j u a n 
pembangunan hutan kemasyarakatan di 
desa Talaga Paca dapat ditentukan skenario 
pembangunan Hutan kemasyarakatan (HKm) 
melalui rekayasa pengelolaan hutan dan rekayasa 
sosial sebagai berikut:

Rekayasa Hutan (Forest Engineering) 
Dalam rekayasa pengelolaan hutan 

kemasyarakatan terdapat  kegiatan utama yang 
harus dilakukan yaitu: 
1). Penen tuan  Lokas i :   l okas i  hu tan 

kemasyarakatan yaitu di kawasan hutan 
produksi dan hutan lindung. 

2). Pemilihan Jenis Tanaman: Dalam membuat 
rekayasa pengelolaan hutan kemasyarakatan  
perlu memperhatikan jenis tanaman yang 
akan digunakan dan salah satunya adalah 
jenis tanaman yang cocok tumbuh di daerah 
tersebut. a) Tanaman Pokok:  tanaman 
pokok adalah jenis tanaman kehutanan. 
Jenis   tanaman ini meliputi pohon yang 
dominan tumbuh di kawasan hutan  Talaga 
Paca seperti Hati Besi (Homalium foetidum), 
Matoa (Pometia Spp), Kenari (Canarium 
moluccana), dan Nyatoh (Palaquium Spp). 
b). Tanaman Sela: Tanaman sela adalah 
jenis tanaman kehutanan sebagai sumber 
kayu bakar dan hijauan pakan ternak. Jenis 
tanaman ini adalah Gliricedia sepium. 
c). Tanaman Pertanian dan Perkebunan: 
Tanaman pertanian yang direkomendasikan 
dalam kegiatan ini adalah adalah cokelat 
dan pala, mengingat kedua jenis tanaman 
ini sangat cocok  tumbuh di Desa Talaga 
Paca. 

3).  Pola Tanam : Perencanaan pengelolaan 
agroforestry dilakukkan dengan system baris 
untuk hutan produksi sedangkan untuk hutan 
lindung  dengan sistem budidaya lorong.

4).  Regime pengelolaan hutan:  dengan 
menggunakan MR  II pada areal hutan 
produksi sedangkan MR V untuk areal 
sekitar hutan lindung yang berlandaskan 
Forest Ecosistem Management (FEM). 
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Rekayasa Sosial (Social Engineering)
Adapun rekayasa sosial yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 
1).  Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat 

pada tahun 2010 berjumlah 559 jiwa (137 
kk), mayoritas mempunyai mata pencaharian  
pokok sebagai petani (83,98%). Sumber 
daya manusia  masih rendah, karena yang 
berpendidikan SD sebanyak 292 jiwa 
(52.24%), tidak tamat SD sebanyak 60 jiwa 
(10,73%) dan tidak pernah sekolah  sebanyak 
85 jiwa (15,20%), dari data tersebut maka 
pemberdayaan  harus dilakukan secara 
sistematis dan setiap informasi harus 
disampaikan dengan bahasa yang sederhana 
dan mudah dimengerti. Pemberdayaan perlu 
memperhatikan 3 hal yaitu: Pengembangan 
masyarakat, Memperkuat potensi atau daya 
masyarakat (empowering), dan Terciptanya 
kemandirian masyarakat. 

2). Pembentukan  Kelembagaan: kerjasama  
dengan  berbagai  aktivitasnya  merupakan  
proses  yang dinamis,  oleh  karena  itu  
diperlukan  wadah  yang  dapat menampung  
dinamika kerjasama  tersebut (Anonim, 
2010)

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
1. Permasalahan yang berpengaruh terhadap 

pelaksanaan (HKm) di desa Talaga Paca, 
Kabupaten Halmahera Utara defisit 
pendapatan untuk desa yaitu sebesar 
Rp.2.135.969  kapita/tahun, apabila 
dikonversikan dengan nilai beras sebesar 
305 kg, masih dikategorikan miskin, defisit 
kebutuhan pangan (beras) bagi  masyarakat 
desa sebesar 14.282,45 kg/tahun, defisit 
kayu bakar untuk masyarakat yang berasal 
dari lahan pertanian. Produktifitas lahan 
pertanian sangat rendah, Lahan pertanian 
yang belum mampu menyediakan kebutuhan 
kayu bakar, dan kayu pertukangan, akibat 
pengambilan kayu bakar yang meningkat 
sehingga menimbulkan kerusakan hutan, 
terjadinya  pencurian kayu/illegal loging 
dan aktifitas perladangan berpindah yang  
menyebabkan kerusakan hutan. 

2. Pengelolaan HKm perlu dirumuskan dengan 
tujuan: (a). Meningkatkan produktifitas 
pada kawasan HKm  dalam bentuk kayu 
bakar, kayu pertukangan dan hijauan 
pakan ternak. (b). Meningkatkan taraf 
hidup dan kesejahteraan masyarakat  di 
sekitar kawasan Hkm dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. 
(c). Mewujudkan pengelolaan HKm 
dengan tetap menjaga fungsi utamanya 
sebagai pengatur tata air, pengendalian 
bahaya banjir dan erosi melalui pendekatan 
forest ecosystem management (FEM). 
(d). Mendukung pembangunan daerah 
sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional. 

3 Strategi kehutanan sosial yang perlu 
diterapkan dalam pengelolaan HKm di Desa 
Talaga Paca Kabupaten Halmahera Utara 
adalah rekayasa pengelolaan hutan (Forest 
Engineering)  menggunakan  management 
regime (MR II)  pada hutan produksi   dan  
(MR V) pada hutan lindung, serta rekayasa 
sosial (Social Engineering) meliputi 
pemberdayaan masyarakat; pengembangan 
masyarakat, memperkuat potensi atau daya 
masyarakat (empowering), dan terciptanya 
kemandirian masyarakat; serta pembentukan 
kelembagaan, meliputi keterlibatan; 
masyarakat, instansi pemerintah, pendidikan 
tinggi dan lembaga swadaya masyarakat 
(LSM).

Saran
1. Pengelolaan HKm dengan strategi social 

forestry perlu didukung oleh kebijakan baik 
dari Pemerintah Daerah maupun  Pusat. 

2. Pengelolaan HKm perlu ditindaklanjuti 
secara serius, perlu menciptakan sinergitas 
baik antara dinas kehutanan, perguruan 
tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) dan lembaga-lembaga lain yang 
dapat memberikan dukungan  dana untuk 
pengelolaan.

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 
mengkaji lebih dalam tentang fakor-
faktor yang mempengaruhi produksi 
dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan 
(HKm).
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