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RINGKASAN 

Dalam rangka pengembangan hutan rakyat, salah satu pola yang dilakukan adalah dengan pola kemitraan dimana 

hutan rakyat dibangun atas kerjasama masyarakat dan  perusahaan swasta. Salah satu pola kemitraan yang pernah 

dilakukan di Kabupaten Tanah Laut adalah hutan rakyat kemitraan berbasis Mahoni di Desa Ranggang dengan 

sebuah perusahaan swasta.Kajian ini betujuan untuk menganalisis pola, aturan main dan pola interaksi 

kelembagaan dalam kelembagaan kemitraan serta merumuskan rekomendasi  kemitraan yang dapat di 

kembangkan dimasa datang. Hasil kajian menunjukkan bahwa pola  kemitraan yang dikembangkan  adalah pola 

dagang umum dengan sedikit variasi. Pola tersebut memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi petani 

mitra.Dampak positifnya adalah petani punya pilihan menjual hasil kayu selain kepada mitra, walaupun sudah ada 

jaminan pemasaran dari perusahaan. Selain itu petani juga bisa menentukan sendiri harga kayu jika menjual 

kepada pihak lain diluar perusahaan mitra. Dampak yang kurang menguntungkan bagi petani adalah ketika menjual 

kayu kepada mitra adalah penentuan harga jual dan sistem pembayaran yang dibelakang.Mengingat belum adanya 

perjanjian yang mengatur sanksi apabila ada pelanggaran kesepakatan diantara pihak yang bermitra serta 

menambah penghasilan petani selama menunggu masa panen, solusi yang dapat ditempuh dengan kemitraan 

usaha bersama disesuaikan dengan kesesuaian lahan serta prospek pemasarannya. 

 

PENDAHULUAN 

Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat ekologi, ekonomi dan sosial 

budaya. Dalam UU Nomor 41 tahun 1999 dijelaskan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan yang mempunyai tiga fungsi, yaitu: 

a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. 

Dalam UU  nomor 41 tahun 1999 pasal 1 butir e dijelaskan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada 

pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hutan  hak  adalah  hutan yang tumbuh 

atau ditanam di atas tanah milik. Darusman dan Hardjanto (2006), menjelaskan bahwahutan  hak  lazim disebut 

hutan rakyat yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok atau badan  hukum, dengan konsekuensi logis adalah 

bahwa hutan rakyat diusahakan tidak pada tanah Negara. 

Pada materi dan penjelasan  pasal 2, UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan bahwa 

unsur-unsur hutan rakyat memiliki ciri-ciri antara lain : a. hutan yang diusahakan sendiri, bersama orang lain 

atau badan hukum, b. berada diatas tanah  milik atau hak  lain berdasarkan aturan perundang-undangan  c. 

dapat dimiliki berdasarkan penetapan menteri (Zain dalam Tubur, 2011). Dalam keputusan Menteri Kehutanan 

No. 49/Kpts-II/1997 menyebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang  tumbuh di atas tanah yang dibebani 

hak milik atau hak lainnya, dengan luas minimum 0,25 ha serta penutupan tajuk tanaman kayu lebih dari 50% 

atau jumlah pohon minimum 500 batang/ha (Soendjoto, et al., 2008) 

Kabupaten Tanah Laut merupakan satu dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.Di kabupaten 

yang luasnya 388.280 ha dan jumlah penduduknya 260.640 jiwa (BPS Kalsel, 2006) terdapat hutan rakyat. Bagi 



penduduk yang sebagian besar (80%) adalah petani, hutan rakyat bernilai penting.Walaupun tidak semua 

penduduk memiliki dan mengusahakannya, penduduk memanfaatkan hutan rakyat sebagai penghasil kayu dan 

hasil lain, seperti getah dan buah.(Soendjoto, et al., 2008). 

Dalam rangka pengembangan hutan rakyat, salah satu pola yang dilakukan adalah dengan pola 

kemitraan dimana hutan rakyat dibangun atas kerjasama masyarakat dan dan perusahaan swasta. Dasar 

pertimbangan kerjasama itu adalah pihak perusahaan perlu bahan baku dan masyarakat butuh bantuan modal 

kerja. Pola kemitraan ini dilakukan dengan memberikan bantuan secara penuh melalui perencanaan sampai 

dengan membagi hasil usaha secara bijaksana, sesuai kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat 

(Rahmawati,2004). Salah satu pola kemitraan yang pernah dilakukan di kabupaten Tanah Laut adalah hutan 

rakyat kemitraan berbasis Mahoni di Desa Ranggang dengan sebuah perusahaan swasta. 

Kemitraan membangun hutan dengan pihak luar lingkungan sosial petani dapat  berlangsung sepanjang 

ada kesediaan rakyat dan/atau para pemilik lahan untuk  bermitra. Secara tidak langsung, kemitraan 

menyebabkan terjadinya perubahaan  budaya dan kelembagaan (Purnaningsih, 2006), sehingga memerlukan 

pertimbangan  rasional para pelakunya, khususnya petani.  Pemikiran ini penting karena Mayers dan  

Vermeuleun, 2002 dalam Prihadi, et. al. 2010, mengungkapkan tidak banyaknya fakta lapangan yang  

memperlihatkan kemitraan antara perusahaan dengan rakyat dalam pembangunan hutan, telah mampu 

mengatasi kemiskinan, meningkatkan kondisi kerja atau  meningkatkan daya tawar (bargaining position). 

Mekanisme pengaturan melalui kelembagaan kemitraan merupakan penataan,  guna mendorong 

kesediaan pelaku bekerjasama dan berinvestasi membangun hutan.  Mekanisme tersebut dipengaruhi berbagai 

faktor yang secara langsung dan tidak  langsung mempengaruhi karakteristik dan pelaku kemitraan, sehingga  

menghasilkan keluaran yang dapat dipergunakan mengevaluasi keberlanjutan (arena  aksi atau action arena ) 

kemitraan. Kelembagaan kemitraan  dapat terwujud dan berkelanjutan, jika mampu memberikan insentif positif 

bagi pelakunya (actors). Selanjutnya, pelaku yang terlibat bersedia menginvestasikan kembali  sebagian manfaat 

yang diterimanya untuk membangun dan mengelola hutan secara  berkelanjutan. Sehingga kajian ini betujuan 

untuk menganalisis pola, aturan main dan pola interaksi kelembagaan dalam kelembagaan kemitraan serta 

merumuskan rekomendasi  kemitraan yang dapat di kembangkan dimasa datang. 

PEMBAHASAN 

Kondisi Umum Desa Ranggang 

 Desa Ranggang merupakan salah satu dari 12 desa/kelurahan di Kecamatan Takisung.Lokasi 

desa mudah diakses dari ibukota kabupaten dan memiliki infrastruktur jalan yang cukup baik. Jarak 

desa dari ibu kota kabupaten Pelaihari adalah sekitar 18 km dan dapat ditempuh selama kurang lebih 

15-30 menit. Luas wilayah desa mencakup sekitar 11.5 km2 dengan wilayah pemukiman yang kompak, 

terpusat di sekitar jalan utama desa.Relatif semua rumah penduduk mempunyai akses jalan yang 

mudah. 

Berdasarkan catatan Profi l Desa Ranggang Tahun 2010, jumlah penduduk di desa ini adalah 

3.283 jiwa, terdiri dari 1749 jiwa laki-laki dan 1,544 jiwa perempuan di dalam 812 KK yang tersebar di 

dalam 10 Rukun Tetangga (RT). Kelompok etnis yang menghuni Desa Ranggang sebagian besar berasal 

dari etnis Banjar (85%) dan sisanya berasal dari transmigran asal Jawa yang mulai menghuni desa sejak 

tahun 1970an 

Pengembangan Hutan Rakyat Mahoni 

 Secara sporadis tanaman mahoni mulai di kembangkan masyarakat pada tahun 70an dalam 

jumlah yang sedikit.Penanaman mahoni secara intensif dimulai sekitar tahun 2003 yang dipicu oleh 

program rehabilitasi hutan dan penghijauan dari pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas 

Kehutanan Kabupaten dan Balai Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan).Potensi areal penanaman 

mahoni yang tersedia di desa ini adalah sekitar 400 ha, dan diperkirakan sebanyak 370 ha telah 

tertanami.Kegiatan budidaya tanaman mahoni secara aktif terutama dilakukan oleh dua dari delapan 



kelompok tani yang ada di desa, yaitu Kelompok Tani Sido Maju di RT 6 dan Sinar Karya di RT 7, dimana 

penduduk di kedua RT tersebut didominasi oleh etnis Jawa. (Rohadi,2012). Hutan rakyat tersebut 

dikembangkan dengan sistem agroforestry.Pohon mahoni sebagai tanaman utama penghasil kayu, 

dengan campuran palawija sebagai tanaman hasil jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. 

 Motivasidari petani dalam mengembangkan komoditas  mahoniadalah sebagai tabungan di 

masa depan. Menurut informasi dari petani, mereka menanam mahoni karena di masa yang akan 

datang mereka pasti memerlukan kayu untuk membangun rumah. Dalam pemikiran petani, daripada 

harus membeli, lebih baik menanam sendiri karena lahan yang ada masih memungkinkan untuk 

ditanami.Bibit mahoni yang mereka tanam berasal dari Jawa, karena pada waktu itu, bibit mahoni sulit 

diperoleh di Kalimantan. 

Pola Kelembagaan, Aturan Main dan Pola Interaksi  Kemitraan Petani dengan PT. EMIDA 

 Kemitraan dengan PT. EMIDAkelompok tani Sido Maju desa Ranggang di mulai pada tahun 

2007. PT. EMIDA yang didirikan pada tanggal 02 Pebruari 1981 oleh Hendra Karyadi, SH di sahkan oleh 

Menteri Kehutanan Republik Indonesia no.YA 5/155/15.SIUP Bupati Tanah Laut no. 173 tahun 2003, 

12 juni 2006. PT.EMIDA merupakan salah satu cabang perusahaan PT. KURNIA ANGGUN yang ada di 

Surabaya, Jawa Timur dengan bidang usahanya yaitu pembibitan, penanaman mahoni dan kelapa 

sawit di Kalimantan Selatan dengan luas area sekitar 698.853 ha.( http://lenterazone.wordpress.com) 

 Tujuan PT. Emida menjalin kemitraan dengan warga desa Ranggang adalah meminta 

masyarakat untuk mendukung perusahaan dalam hal pembangunan hutan rakyatpenghasil kayu.Pola 

kemitraan yang dibangun adalah menjadikan Kelompok tani Sidomajusebagai penyedia bahan baku 

(kayu mahoni) yang cukup bagi perusahaan. Dengan kemitraan ini diharapkan perusahaan dapat 

diakui asosiasi saw timber internasional karena telah bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan 

yang lahannya ditanami tanaman penghasil kayu serta tidak merusak hutan. 

 Aturan main yang disepakati kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk hak dan kewajiban 

dimana untuk memperoleh semua hak tersebut, petani mempunyai kewajiban diantaranya adalah 

menyediakan lahan bebas konfl ik, menyediakan tenaga kerja, melaksanakan pemeliharaan dan 

melaksanakan pengamanan, sedangkan kewajiban perusahaan kepada petani, diantaranya adalah 

menyediakan sarana produksi bagi petani, memberikan upah pada pekerja, melaksanakan pembinaan 

untuk petani, mengolah kayu menjadi saw timber dan menjamin pemasaran kayu. Di samping itu ada 

juga hak perusahaan yang diperoleh dari masyarakat, diantaranya adalah memperoleh lahan yang 

bebas konfl ik, mendapat bagi hasil, hubungan dengan masyarakat harmonis dan terjaminnya 

kelestarian produksi dan usaha. Secara ringkas kemitraan tersebut terlihat dalam skema sebagai 

berikut : 

http://lenterazone.wordpress.com/


 

Dalam kerjasama ini tidak ada sistem bagi hasil, hasilnya murni untuk masyarakat. Kayu hasil 

panen boleh dijual ke pihak lain selain PT. Emida sebagai perusahaan mitra petani. Seandainya kayu 

dijual ke PT. Emida, cara pembeliannya adalah sebagai berikut : penentuan harga kayu tergantung dari 

perusahaan dengan pengawasan dari pemerintah, perhitungan jumlah kubikasi kayu dan nilai uangnya 

dilakukan bersama-sama di lokasi (lahan) petani, dimana sistem pembayarannya adalah petani akan 

menerima uang  setelah 15 hari terhitung sejak pengangkutan kayu dari lokasi (lahan). 

Berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam kemitraan tersebut, pola yang 

dikembangkan dalam kerjasama antara petani dengan perusahaan sesuai UU No. 9 Tahun 1995 

tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan dapat di kategorikan dalam pola 

dagang umum dengan sedikit variasi. Pola dagang umum menurut peraturan tersebut adalah  

hubungan kemitraan UKM dalam hal ini petani dan Usaha Besar yakni PT. Emida, yang di dalamnya UB 

memasarkan hasil produksi UKM atau UKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh UB sebagai 

mitranya. Dalam pola ini UB memasarkan produk atau menerima pasokan dari UKM untuk memenuhi 

kebutuhan yang diperlukan oleh UB.Variasi yang terjadi adalah petani masih bisa menjual hasil 

produksinya kepada pihak selain mitra, serta mitra memberikan bantuan berupa pupuk dan sejumlah 

uang. 

Sistem tersebut memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi petani mitra.Dampak 

positifnya adalah petani punya pilihan menjual hasil kayu selain kepada mitra, walaupun sudah ada 

jaminan pemasaran dari perusahaan. Selain itu petani juga bisa menentukan sendiri harga kayu jika 

menjual kepada pihak lain diluar perusahaan mitra. Dampak yang kurang menguntungkan bagi petani 

adalah ketika menjual kayu kepada mitra adalah penentuan harga jual dan sistem pembayaran yang 

dibelakang.Berdasarkan informasi yang diperoleh, belum ada perjanjian tertulis yang mengatur sanksi 

apabila terjadi pelanggaran kesepakatan antara kedua pihak terkait.Hal yang dikhawatirkan petani 

adalah ketika kayu sudah diangkut, ternyata pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan 

tersebut.Selain itu, kemitraan yang di jalin ini mempunyai jangka waktu yang cukup lama mengingat 

masa daur pohon mahoni mencapai 15-20 tahun akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi 



petani mengingat kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya. Untuk itu diperlukan diversifi kasi 

usaha dalam rangka menambah penghasilan petani selama menunggu panen dengan menjalin 

kemitraan dengan bidang usaha lainnya sesuai komoditas yang selama ini dikembangkan petani mitra. 

Kemitraan Usaha Bersama Sebagai Solusi 

 Salah satu solusi untuk permasalahan tersebut adalah pola kemitraan usaha bersama.Pola 

kemitraan usaha bersama ini melibatkan beberapa pihak dengan pembagian kerja sesuai di bidang 

masing-masing mitra sehingga harapan terjadinya peningkatan pendapatan, kesinambungan usaha, 

peningkatan kualitas mitra, jaminan suplai jumlah, kualitas produksi, dan peningkatan usaha 

kelompok mitra yang mandiri 

Kemitraan usaha bersama dalam pengelolaan hutan rakyat, seperti juga dalam bentuk 

kemitraan lainnya, tentu saja harus menerapkan falsafah hubungan sosial-bisnis.Soemardjan dalam 

Martodireso dan Widada (2002) mengatakan bahwa sistem kemitraan usaha bersama harus dibangun 

dengan kuat. Para pelaku yang terlibat harus membangun hubungan sosial yang baik, kemudian pada 

tahap berikutnya membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Hubungan sosial ini 

memiliki harus unsur-unsur sbagai berikut : 1) adanya hubungan komunikasi dua arah; 2)semua pihak 

harus saling memberdayakan dan mengayomi;3) usaha bersama dilakukan tanpa paksaan terhadap 

salah satu pihak; dan 4) adanya system nilai yang dianut bersama, yaitu sikap jujur, taat pada aturan, 

saling percaya dan berorientasi kedepan. Hubungan sosial yang berlandaskan empat hal inilah yang 

dapat dikatakan faktor  kepercayaan (trust) dan menjadi tiang utama kemitraan usaha bersama. Hasil 

hubungan kuat akan menumbuhkan upaya kesanggupan (commitment) antara semua pihak yang 

bermitra untuk melakukan hubungan suatu usaha yang sehat sehingga harapan bersama dapat 

tercapai. 

Sistem kemitraan usaha bersama yang akan dibangun dalam ini nantinya berupa usaha dari 

hulu (on farm) sampai hilir (of farm) yang dikelola bersama antara investor alat-alat dan mesin-mesin 

pertanian, investor sarana produksi (bibit, pupuk dan pestisida), perusahaan penjamin pasar, koperasi 

dan kelompok tani, dengan tujuan untuk menjamin kontinuitas suplai dan kualitas hasil panen yang 

berdaya saing.   

PENUTUP 

 Kemitraan pada dasarnya adalah sistem kerjasama yang mengakui kesetaraan para mitra 

dalam berusaha.Sistem kemitraan berasaskan usaha bersama dengan pertimbangan pilihan jenis yang 

dikembangkan, kesesuaian dengan tipologi lahan serta prospek pemasaran dapat dijadikan pilihan 

yang rasional. Dukungan pemerintah daerah melalui fasilitasi dengan perusahaan mitra akan menjadi 

insentif serta jaminan keamanan petani dalam bermitra. 
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