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KATA PENGANTAR

Forest and Climate Change Financial Corporation Program (FORCLIME FC) diarahkan 
untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia 
dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan 
(REDD+). Program FORCLIME dibangun atas kerjasama antara Pemerintah 
Indonesia dengan Pemerintah Federasi Jerman yang bertujuan untuk melaksanakan 
strategi konservasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan (lestari) sehingga 
dicapai target penurunan emisi serta meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi 
masyarakat. 

Dalam perjalanan program ini, FORCLIME FC telah memfasilitasi 16 desa dalam 
program Perhutanan Sosial dimana 13 desa telah mendapatkan izin kelola Hutan 
Desa, 2 desa dan 1 kemitraan dengan perusahaan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari 
Jaya IV masih dalam proses. Izin kelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial 
merupakan hal yang diperlukan oleh masyarakat agar dapat mengelola hutan dalam 
legalitas yang diakui. FORCLIME FC membantu desa/dalam kampung mewujudkan 
keinginan untuk mengelola hutan secara legal dan lestari. Fasilitasi yang dilakukan 
FORCLIME FC mulai dari sosialisasi perhutanan sosial, pengajuan izin, hingga 
penyelenggaraan kegiatan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa dan Kemitraan. 

Selain fasilitasi perhutanan sosial, FORCLIME FC melakukan dukungan terhadap 
pengelolaan hutan lestari dan upaya mengurangi deforestasi serta degradasi hutan 
melalui Participatory Land Use Planning (PLUP), rehabilitasi hutan berupa penanaman 
dengan pola agroforestry, patroli hutan berbasis masyarakat dan pengembangan 
HHBK. 

Buku ini menggambarkan capaian-capaian yang telah kami lakukan dalam upaya 
mendukung kegiatan Perhutanan Sosial di 3 (tiga) District Programme Management 
Unit yaitu di Provinsi Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat; Kabupaten Berau, 
Kalimantan Timur; dan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Kami berharap buku 
ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak dan menjadi sarana untuk berbagi 
informasi dalam upaya pengelolaan hutan yang lestari melalui skema Perhutanan 
Sosial.

Jakarta, November 2019

Kepala Biro Perencanaan KLHK/ 
Program Executing Agency FORCLIME FC

Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si





PROFIL PROGRAM 

Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) merupakan  program kerja 
sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman. 
FORCLIME FC telah memfasilitasi 16 desa dalam program Perhutanan Sosial di 
mana 13 desa telah mendapatkan izin kelola Hutan Desa, 2 desa dan 1 kemitraan 
dengan perusahaan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV masih dalam proses. 

Program ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan percontohan 
(Demonstration Activities/DA) REDD+ di tiga  Kabupaten terpilih yaitu Kapuas Hulu 
(DA#1, DA#2, DA#8), Malinau (DA#3, DA#4 dan DA#5) dan Berau (DA#7, DA#6 dan 
DA#10). Kegiatan utama program ini adalah penurunan emisi (300.000-400.000 
tCO2e), peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan hutan melalui 
participatory land use planning (PLUP),  agroforestry, patroli  perlindungan hutan dan 
demonstration plot. 

Berdasarkan progress yang tercatat hingga 2019 pada DPMU  Kapuas Hulu telah 
berhasil memfasilitasi 31 desa (7 Hutan Desa), penanaman sebanyak 856.767 
pohon pada luasan 1.219.86 ha, demplot berkontribusi sebesar 6.1 miliar rupiah, 
PLUP pada 32 desa, patrol hutan seluas 18.520 ha,  tercatat tidak ada degradasi 
dan deforestasi selama 2016-2018 dengan penurunan emisi 228.509,41 dan 
332.366,27 ton CO2eq (DA#2 dan DA#8). DPMU Malinau telah memfasilitasi 15 desa 
(2 Hutan Desa) melalui kegiatan patroli hutan seluas 13.768.69 ha, penanaman 
sebanyak 61.971 pohon, PLUP 6 desa, pengurangan deforestasi dan degradasi 
(hanya 0.001923 ha pada 2017-2018) dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
serta penurunan emisi sebesar 352.219,31 ton CO2eq. DPMU Berau sebanyak 33 
desa (4 Hutan Desa) telah difasilitasi kegiatan patroli hutan seluas 222.218,79 ha, 
penanaman 1.273.426 pohon, PLUP sebanyak 30 desa dan demplot yang memberi 
pendapatan Rp 1.215.149.500. 
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DPMU Kapuas Hulu memiliki 31 desa di bawah dampingan FORCLIME FC. 
Khususnya 7 desa telah mendapatkan izin perhutanan sosial pada skema 
Hutan Desa dan 2 lainnya masih dalam proses pengeluaran SK. Beberapa 
komoditas yang sangat potensial pada hutan desa dampingan FORCLIME 

FC antara lain madu tikung, madu kelulut, puri, olahan ikan dan hortikultura. 
Hasil kegiatan demplot telah berkontribusi memberikan tambahan 

pendapatan bagi masyarakat sebesar 6.1 Miliar Rupiah. 

PERHUTANAN SOSIAL 
DI DPMU KAPUAS HULU

Keterangan foto: 
Proses pembuatan kain tenun hasil fasilitasi FORCLIME FC di Desa Manua Sadap
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Hutan Desa Mensiau
Desa Mensiau terletak di Kecamatan Batang Lupar yang memiliki luas wilayah 
23,002 ha. Mayoritas penduduknya (80%) adalah Masyarakat Dayak Iban dengan 
total populasi 194 jiwa yang sebagian besarnya berprofesi sebagai petani. 

Fasilitasi FORCLIME FC dalam penyelenggaraan kegiatan Perhutanan Sosial di 
Desa Mensiau dimulai dengan sosialisasi perhutanan sosial yang melibatkan Balai 
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kalimantan. Selajutnya, dilakukan 
Fasilitasi Pengajuan Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa hingga terbit izinnya pada 
bulan September 2017 dengan No. SK.5740/MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/ 
10/2017. 

Areal kelola Hutan Desa Mensiau seluas 10.938 ha yang terdiri dari 4.112 ha hutan 
produksi dan 6.826 ha hutan lindung. Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) 
tahun 2019 telah disusun oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang 
membawahi lima Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yaitu KUPS Jasa 
Lingkungan, Nibung Berayah (kerajinan tenun dan anyaman), KUPS HHBK, KUPS 
Agroforestry, dan KUPS Pendidikan dan Pelatihan. 

Sebagai dukungan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Desa, maka 
FORCLIME FC melalui kegiatan investasi memfasilitasi penandaan batas dan zonasi 
Hutan Desa, pengembangan madu kelulut, pembuatan jalur monitoring orangutan 
dan pengelolaan Pondok Belajar Hutan Desa Mensiau.

Perjumpaan dengan satwa orangutan di Hutan Desa Mensiau saat kegiatan patroli 
cukup sering terjadi mengingat areal tersebut memang telah lama menjadi habitat 
mamalia besar ini. Pembuatan jalur monitoring orangutan sepanjang 8 km akan 
berguna dalam memantau populasi dan perilakunya. Lebih lanjut, jalur tersebut juga 
dapat diarahkan menjadi lokasi ekowisata ke depannya.

Lebah kelulut (Trigona sp) merupakan komoditas yang cukup menjanjikan untuk 
dibudidayakan karena koloni-koloni lebah yang disebut stinglees bee ini mudah 
didapatkan di hutan sekitar pemukiman masyarakat. Sebanyak 65 kotak lebah 
kelulut dibudidayakan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial HHBK (KUPS HHBK) 
Hutan Desa Mensiau. Hasil panen perdananya sebanyak 1.5 L telah dijual pada event 
besar tahunan di Kapuas Hulu, Festival Danau Sentarum.

Pondok belajar belajar hutan desa Mensiau dikembangkan sebagai sarana belajar 
bagi masyarakat tentang kegiatan hortikultura intensif dan pengelolaan hutan 
lestari. Inisiatif ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat mengurangi 
intensitas perladangan berpindah dan perambahan hutan. Selain masyarakat 
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sekitar, pondok belajar ini juga digunakan sebagai lokasi praktek kerja lapang 
mahasiswa, contohnya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor 
dan Universitas Tanjungpura. Beberapa komoditas yang dihasilkan dari pondok 
belajar seperti ikan jelawat, patin, bawal, nila dan sayur-sayuran. 

Anggota kelompok LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) juga mengembangkan 
produk lainnya seperti tenun dengan pewarna alami, pasta pewarna alami (rengat 
padi, rengat sikat, engkerebai laut). Produk tenun dan pewarna alami memberikan 
kontribusi pada pendapatan masyarakat sekitar Rp 45.870.000,-. 

Selain itu yang telah dijabarkan sebelumnya, kegiatan investasi lain yang telah 
dilaksanakan di Desa Mensiau antara lain pembangunan persemaian, penanaman 
dengan sistem agroforestri beserta pemeliharaannya, patroli berbasis masyarakat, 
pemetaan batas desa dan guna lahan partisipatif, silvopastura, silvofishery, dan 
hortikultura. Pengembangan rotan jernang juga dikembang pada kegiatan investasi 
demplot.

Gambar 1. Lokasi pondok belajar dan demplot di Desa Mensiau
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Perhutanan Sosial di DPMU Kapuas Hulu

Gambar 3. Gerbang pondok belajar Hutan Desa Mensiau

Gambar 2. Orang utan salah satu jenis satwa yang sering dijumpai di Desa Mensiau
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Hutan Desa Tamao
Hutan desa Tamao berada di Kecamatan Embaloh Hulu dengan wilayah administrasi 
seluas 10.522 ha. Penduduk Desa Tamao terdiri dari 462 jiwa, mayoritas suku Dayak 
Tamambaloh yang bekerja sebagai petani. Pada tahun 2017 kelompok hutan desa 
Tamao menerima izin kelola hutan desa dengan luas area 6.304 ha, seluas 2.742 ha 
area adalah hutan produksi dan 3.562 ha hutan lindung. 

Beberapa kegiatan yang dikembangkan di Desa Tamao dalam meningkatkan kondisi 
ekonomi masyarakat pasca memperoleh SK Hutan Desa seperti penandaan batas 
dan zonasi hutan desa, pengembangan budidaya lebah kelulut, rotan jernang, 
sentra pemasaran karet bersama, serai wangi dan pemanfaatan sumber air untuk 
air kemasan. 

Pengembangan lebah kelulut yang dilakukan di Desa Tamao sebanyak 60 kotak 
koloni dengan melibatkan 21 anggota Kelompok Masyarakat Petani Hutan (KMPH) 
yang tergabung dalam KUPS Madu HD Tamao. Hingga tahun 2019 tercatat bahwa 
madu kelulut yang diproduksi memberikan manfaat secara ekonomi hingga 
Rp 82.920.000,-. Pengembangan madu kelulut ini, selain dananya bersumber 
dari investasi FORCLIME FC, juga memperoleh bantuan alat ekonomi produktif 
berupa stup madu kelulut, alat panen, dan alat pengurang kadar air madu dari BPSKL 
Wilayah Kalimantan.

Gambar 4. Sarang lebah kelulut (Trigona sp) yang dikembangkan di Desa Tamao
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HHBK lain yang dikembangkan adalah rotan jernang yang kerap ditemukan 
di kawasan Hutan Desa Tamao. KUPS Rotan menanam tumbuhan ini di bawah 
tegakan karet untuk menjamin pertumbuhannya optimal. 

Masyarakat di Desa Tamao serta desa-desa lain di Kecamatan Embaloh Hulu 
mengandalkan getah karet dalam perekonomiannya. Pasca harga karet jatuh, 
masyarakat mulai lesu dan banyak yang mengabaikan karetnya. FORCLIME FC 
melalui LPHD Tamao membangun sentra pemasaran karet bersama dan akan 
menjalin kerjasama dengan perusahaan karet di Pontianak, PT Hok Tong. 

Pengembangan serai wangi di Desa Tamao masih dalam tahap usulan investasi, 
nantinya kelompok tani akan menanam bibit serai wangi unggul pada demplot 
seluas 2 ha. Semangat masyarakat Nampak besar, terlihat dari upaya mereka 
mencoba menanam 300 bibit serai lokal secara swadaya di areal sentra pemasaran 
karet. Melalui pelatihan budidaya serai wangi yang telah dilaksanakan akhir Oktober 
2019, masyarakat telah memperoleh perangkat pengetahuan yang cukup dalam 
membudidayakan serta menyuling serai wangi. 

Jasa lingkungan dari hutan desa dimanfaatkan melalui pengembangan air kemasan 
yang potensial untuk memenuhi kebutuhan air bersih siap minum masyarakat Desa 
Tamao dan desa-desa sekitar. Posisi Desa Tamao yang dekat dengan sumber air 
bersih dari bukit dan telah dilaksanakannya kegiatan pipanisasi membuat kegiatan 
pengembangan air kemasan ini sangat potensial untuk dilaksanakan.

Kegiatan investasi lain di Desa Tamao yang dikelola oleh LPM di antaranya 
pembangunan persemaian, penanaman berbagai jenis tanaman perkebunan dan 
kehutanan dengan pola agroforestri serta pemeliharaannya, pemetaan partisipatif 
batas desa dan guna lahan, patroli hutan berbasis masyarakat, dan hortikultura.

Gambar 5. Produk madu kelulut yang dihasilkan 
oleh LPHD Tamao
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Hutan Desa Bunut Hulu
Desa Bunut Hulu di Kecamatan Bunut Hilir memiliki luas wilayah 15.497 ha dengan 
jumlah penduduk 1.135 jiwa yang bekerja sebagai petani. Desa Bunut Hulu telah 
mendapatkan izin kelola Hutan Desa selama 35 tahun pada tahun 2017. Luas Hutan 
Desanya sebesar 4.763 ha dan masuk dalam kawasan hutan lindung.

Pengelolaan Hutan Desa Bunut Hulu dilaksanakan oleh LPHD melalui KUPS 
Madu Organik, KUPS HHBK Rotan dan Bambu, KUPS Jasa Lingkungan, dan KUPS 
Silvofishery. Kegiatan yang selama ini telah mereka laksanakan dengan dukungan 
dari FORCLIME FC adalah penandaan batas dan zonasi Hutan Desa serta 
pengembangan madu tikung.

Gambar 6. Madu tikung lebah Apis dorsata yang berkoloni di cabang pohon 
melalui pemasangan papan tikung
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Madu tikung dihasilkan dari budidaya lebah Apis dorsata menggunakan papan 
tikung yang dipasang pada cecabang pohon berbunga di wilayah Hutan Desa Bunut 
Hulu. Petani madu tikung (petikung) melakukan kegiatan pemanenan antara bulan 
Desember hingga Januari dengan teknik lestari, yaitu menyisakan sebagian sarang 
madu agar koloni lebah dapat kembali membangun sarangnya.

LPHD dan BUMDES Bunut Hulu membangun kerjasama yang baik dalam 
pengembangan madu tikung organik. Sistem kerjanya yaitu BUMDES menyediakan 
dana untuk membeli madu dari petikung dan LPHD yang akan mengolah madu 
tersebut untuk diturunkan kadar airnya dan dikemas serta mengkoordinir 
pemasaran. Hasil penjualan madu ini cukup melimpah, pada tahun 2018 masyarakat 
memperoleh pendapatan hingga Rp 103.985.000,- dengan 43 kepala keluarga 
sebagai penerima manfaat. Perkembangan usaha madu yang cukup pesat dalam 
dua tahun pengelolaan Hutan Desa ini berhasil mengantarkan LPHD Bunut Hulu 
memenangkan Juara Harapan I pada Lomba Wana Lestari yang diselenggarakan 
oleh Direktorat Jenderal PSKL.

Dusun Pontu di areal Hutan Desa Bunut Hulu dihuni oleh masyarakat Desa Bunut 
Tengah. Dusun ini menghasilkan produk-produk perikanan berkualitas seperti ikan 
asap, ikan asin, dan kerupuk ikan. Ketiga produk ini dipasarkan di Putussibau, ibukota 
Kabupaten Kapuas Hulu, dan mampu menopang kehidupan ekonomi masyarakat 
Pontu. 

Kegiatan FORCLIME FC di Desa Bunut Hulu sejatinya dimulai sejak tahun 2016 dan 
pelaksanaan kegiatan investasi di desa ini lebih banyak dilaksanakan oleh LPM 
Bunut Hulu. Beberapa kegiatan yang telah berjalan yaitu penanaman dengan pola 
agroforestry serta pemeliharaannya, patroli hutan berbasis masyarakat, pemetaan 
dan perencanaan guna lahan partisipatif dan silvofishery.

Gambar 7. Produk madu tikung yang dihasilkan 
oleh LPHD Bunut hulu
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Hutan Desa Sungai Abau
Desa Sungai Abau berada di Kecamatan Batang Lupar dengan luas wilayah 
4.953 ha. Penduduk sekitar 143 jiwa, sebagian besarnya adalah etnis Dayak Iban 
dan bekerja sebagai petani. Desa ini memperoleh izin kelola hutan desa pada tahun 
2018 seluas 1.570 ha di kawasan hutan lindung. LPHD Sungai Abau, melalui kegiatan 
investasi FORCLIME FC, telah mengembangkan usaha madu kelulut, silvofishery, 
dan hortikultura. 

KUPS Madu Kelulut dalam LPHD Sungai Abau berhasil mengembangkan 38 kotak 
koloni kelulut sejak akhir tahun 2018. Penghasilan yang mereka peroleh hingga 
September 2019 sebesar Rp 925.000, terbilang kecil namun punya potensi untuk 
terus dikembangkan. BPSKL Wilayah Kalimantan melihat potensi ini sehingga 
mereka memberikan bantuan alat ekonomi produktif berupa stup madu kelulut, alat 
panen, dan alat pengurangan kadar air madu.

Gambar 8. Lokasi wisata Batu Sungai Ancau di Desa Sungai Abau



Perhutanan Sosial di DPMU Kapuas Hulu

Fasilitasi Program FORCLIME FC pada Perhutanan Sosial 11

Selain itu masyarakat juga didukung untuk pengembangan demplot hortikultura 
sayur-sayuran. Kegiatan tersebut memberikan hasil Rp 1.891.500,- pada tahun 
2019 dengan 16 orang penerima manfaat. Mereka menjual sayur-mayur berupa 
bayam, kacang panjang, kangkung, dan cabai setiap minggunya ke Pasar Kecamatan 
Batang Lupar.

Pemanfaatan jasa lingkungan dilaksanakan oleh LPHD Sungai Abau melalui investasi 
pengembangan air kemasan yang difasilitasi oleh FORCLIME FC. Lewat Dana Desa, 
mereka membangun sarana mikrohidro untuk menyediakan listrik ke dusun-dusun. 
Ke depannya, akan dibangun pula sarana dan prasarana untuk areal wisata Batu 
Ancau.

Kegiatan investasi di Sungai Abau dimulai sejak tahun 2013. Selain beberapa 
kegiatan yang telah disebutkan di atas, investasi yang telah dilaksanakan oleh KMPH 
di Sungai Abau yaitu pembangunan persemaian, penanaman tanaman perkebunan 
dan kehutanan dengan sistem agroforestri beserta pemeliharaannya, patroli 
pengamanan dan perlindungan hutan berbasis masyarakat, pemetaan partisipatif, 
dan silvofishery. 

Perhutanan Sosial di DPMU Kapuas Hulu
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Hutan Desa Sungai Ajung
Desa Sungai Ajung terletak di Kecamatan Batang Lupar dengan luas wilayah 
administrasi 19.461 ha dan penduduk sebanyak 1.131 jiwa dari Suku Melayu, Dayak 
Iban dan Dayak Tamam Embaloh. Masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan 
nelayan. 

FORCLIME FC memfasilitasi pengajuan izin pengelolaan Hutan Desa Sungai Ajung 
hingga memperoleh SK izin kelola pada tahun 2018. Luas hutan desanya sebesar 
3.325 ha yang berada pada fungsi hutan produksi.

Beberapa kegiatan yang saat ini dikembangkan oleh LPHD Sungai Ajung adalah 
pengembangan madu kelulut dan pemanfaatan jasa lingkungan air bersih.

Usaha madu kelulut mulai dilakukan sejak tahun 2018 dengan mengembangkan 
35 koloni lebah kelulut. Sayangnya usaha ini menuai kendala akibat lokasi budidaya 
berada pada daerah rawan banjir. Walau demikian, budidaya lebah kelulut masih 
tetap mereka usahakan dengan jalan mencari koloni kelulut baru dari hutan.

Gambar 9. Kegiatan demplot hortikultura dengan komoditi sayur 
di Desa Sungai Ajung
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Gambar 10. Semangka salah satu hasil demplot hortikultura di Desa Sungai Ajung

Masyarakat Desa Sungai Ajung benar-benar memanfaatkan potensi jasa 
lingkungan air bersih dari sungai di hutan desa. Mereka memasang pipa sepanjang 
6.7 km untuk mengalirkan air dari sumbernya ke desa dan rumah-rumah warga. 
Pendanaan kegiatan pipanisasi ini bersumber dari investasi FORCLIME FC dan 
dana desa. Investasi pipanisasi adalah bentuk penghargaan FORCLIME FC kepada 
masyarakat desa di sekitar hutan yang bersedia mempertahankan kelestarian hutan 
di desanya.

Selain pengembangan HHBK madu kelulut dan pipanisasi, FORCLIME FC juga 
memfasilitasi kegiatan-kegiatan investasi lain di Desa Sungai Ajung, yakni 
pembangunan persemaian, penanaman, dan pemeliharaan dalam rangka 
pengembangan agroforestry, patroli hutan berbasis masyarakat; pemetaan batas 
desa dan guna lahan partisipatif; silvofishery, dan hortikultura.

Perhutanan Sosial di DPMU Kapuas Hulu
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Hutan Desa Sepandan 
Desa Sepandan terletak di Kecamatan Batang Lupar 
dengan jumlah penduduk sebanyak 1.131 jiwa. 
Masyarakatnya berasal dari suku Dayak Iban, suku Dayak 
Embaloh dan Melayu. Sebagian besar masyarakatnya 
adalah petani, sisanya bekerja sebagai nelayan, buruh, 
peternak dan pegawai negeri. Pada tahun 2018, Desa 
Sepandan menerima SK Izin Pengelolaan Hutan Desa 
seluas 4174 ha, areanya berasal dari kawasan hutan 
produksi seluas 2.072 ha dan hutan lindung seluas 
2.102 ha. 

Saat ini belum ada usaha yang dikembangkan khusus 
oleh LPHD Sepandan, namun mereka telah membentuk 
6 KUPS yang nantinya akan menjalankan usaha di hutan 
desa, yaitu KUPS Perlebahan, KUPS Kerajinan, KUPS 
Silvofishery, KUPS Agroforestry, KUPS Jasa Lingkungan, 
dan KUPS Silvopastural.

Desa Sepandan adalah salah satu desa penyangga 
Taman Nasional Danau Sentarum. Lokasinya yang 
berada di dekat danau dan terdapat banyak pohon 
berbunga menyediakan hunian yang tepat bagi lebah 
Apis dorsata. LPM Sepandan melalui KMPH Madu 
Tikung yang berjumlah 8 orang telah memasang 400 
papan tikung di areal tersebut pada tahun 2018. Hingga 
akhir September 2019, pendapatan dari madu telah 
mencapai Rp 72.276.000. Potensi ini sangat baik jika 
dimanfaatkan betul oleh KUPS Perlebahan di masa 
mendatang.

Potensi lain yang dapat dimanfaatkan adalah jasa 
lingkungan untuk kepentingan wisata. Bentang alam 
Hutan Desa Sepandan yang dipadukan dengan Danau  
Sentarum mampu memikat pengunjung datang untuk 
berlibur atau sekedar menikmati pemandangan. LPHD 
menyadari potensi ini dan berencana mengembangkan 
areal wisata di Bukit Kedungkang, wilayah Desa 
Sepandan. Saat ini areal tersebut memang sudah mulai 
dikunjungi pelancong domestik. Penyediaan sarana dan 
prasarana wisata yang mumpuni ke depannya Gambar 11. Bukit Kedungkang sebagai salah satu potensi wisata di Desa Sepandan
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Gambar 11. Bukit Kedungkang sebagai salah satu potensi wisata di Desa Sepandan
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Hutan Desa Lanjak Deras
Desa Lanjak Deras memiliki wilayah administratif seluas 7.161 ha dengan total 
penduduk 1.207 jiwa yang terdiri dari suku Dayak Embaloh dan Suku Melayu. Sekitar 
60% penduduknya adalah petani, 35% adalah nelayan, dan sisanya memiliki profesi 
lain di luar itu.

Izin kelola Hutan Desa Lanjak Deras diperoleh pada tahun 2018. Areal kelolanya 
seluas 3216 ha yang berasal dari fungsi hutan produksi seluas 2997 ha dan hutan 
lindung seluas 219 ha. Belum banyak aktivitas yang dilakukan oleh LPHD, namun 
potensi Hutan Desa Lanjak Deras cukup baik untuk dikembangkan menjadi usaha 
yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Satu tahun terakhir masyarakat Desa Lanjak Deras membudidayakan tumbuhan 
kratom, baik melalui kegiatan investasi FORCLIME FC maupun usaha mandiri dari 
masyarakat. Harga jual kratom yang baik sangat menggiurkan, terlebih budidayanya 
cenderung mudah. Posisi Desa Lanjak Deras yang periode banjirnya tidak terlalu 
lama juga menguntungkan petani yang membudidayakan kratom karena secara 

Gambar 12. Demplot silvofishery sebagai salah satu kegiatan investasi
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Gambar 13. Demplot hortikultura dengan komoditas cabe di Desa Lanjak Deras

Perhutanan Sosial di DPMU Kapuas Hulu

alami kratom tumbuh di daerah riparian dan masyarakat bisa mengkombinasikan 
kratomnya dengan tanaman lain, serai wangi misalnya. Pada daerah lain yang 
periode banjirnya lebih lama, pilihan tanaman sela untuk kratom sangat terbatas.

Wilayah Desa Lanjak Deras, seperti halnya Desa Sepandan, berada pada zona 
penyangga kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Kawasan ini adalah habitat 
alami ikan arwana merah yang dilindungi dan turunannya memiliki nilai ekonomi 
tinggi. Banyak masyarakat Desa Lanjak Deras yang membudidayakan ikan arwana 
merah serta arwana jenis lain di kolam-kolam. Pengembangan ikan arwana dapat 
mendorong perekonomian masyarakat dan juga berpotensi untuk diusahakan oleh 
LPHD Lanjak Deras. Contoh nyatanya adalah pengembangan investasi silvofishery 
yang dilaksanakan oleh anggota KMPH sedianya membudidayakan ikan patin 
dengan tumbuhan puri ditanam di sekitar areal kolam. Pendapatan yang diperoleh 
dari penjualan ikan patin kemudian digulirkan kembali untuk budidaya arwana 
brazil. 

Sejak tahun 2013, melalui investasi FORCLIME FC, masyarakat Desa Lanjak Deras 
telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan serapan 
karbon dan perekonomian masyarakat desa. Beberapa kegiatan, selain yang telah 
dipaparkan sebelumnya, yaitu pembangunan persemaian, penanaman karet, kakao, 
dan gaharu dengan sistem agroforestry beserta pemeliharaannya, patroli hutan 
berbasis masyarakat, pemetaan batas desa dan guna lahan partisipatif, silvopastura, 
dan hortikultura.
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Desa Jongkong Manday
Desa Jongkong Manday terletak di Kecamatan Bika. Luas wilayah administrasinya 
sebesar 8055 ha. Sebagian wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan, yaitu 
1664 ha kawasan Hutan Lindung dan 2403 ha Hutan Produksi Terbatas. Jumlah 
penduduk desa ini sebanyak 426 jiwa yang sebagian besar bekerja sebagai petani.

Desa Jongkong Manday telah mengajukan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa 
kepada Kementerian LHK sejak Mei 2018. Luas areal yang diajukan sebesar 4751 ha, 
terdiri dari kawasan Hutan Lindung seluas 1538 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 
3213 ha. Permohonan ini masih dalam tahap telaah di KLHK. Masyarakat Desa 
Jongkong Manday telah siap mengelola kawasan hutan desa yang mereka ajukan.

Pembentukan HPHD Jongkong Manday ini bertujuan menjaga ekosistem tata kelola 
air dan hutan yang baik dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pengelolaan wisata alam yang baik. Kawasan ini potensial untuk 
pengembangan usaha masyarakat berupa jasa lingkungan, agrowisata, HHBK, 
wisata danau dan pemancingan. Ke depannya, masyarakat Desa Jongkong 
Manday melalui LPHD berencana mengelola dan memanfaatkan HHBK, HHK, 
mengembangkan agroforestry, serta jasa lingkungan di kawasan hutan desa yang 
diajukan. 

Gambar 14. Pemeliharaan agroforestry kebun puri di Desa Jongkong Manday
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Gambar 15. Aktivitas pemanen puri (Mytragina speciosa ) 
yang dilakukan oleh masyarakat

Kegiatan investasi FORCLIME FC di Desa Jongkong Manday mulai dilaksanakan sejak 
tahun 2017. Pengelolaannya oleh LPM Jongkong Manday dan dilaksanakan oleh 
KMPH. Jenis-jenis investasinya antara lain patroli pengamanan dan perlindungan 
hutan berbasis masyarakat, pemetaan dan perencanaan guna lahan partisipatif, 
pembangunan persemaian, penanaman dengan pola agroforestry, pemeliharaan 
tanaman, pengembangan demplot jagung dan hortikultura, pemanfaatan HHBK 
Rotan untuk kerajinan meubeul, silvofishery, dan silvopastura.
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Desa Melemba
Desa Melemba di Kecamatan Batang Lupar memiliki luas 25752 ha yang sebagian 
besar dihuni oleh etnis Dayak Iban. Masyarakat nelayan dan petani ini hidupnya 
bergantung pada hasil perikanan di sungai dan danau serta panen karet dan padi 
di ladang-ladang.

Pada tahun 2018, LPHD Melemba telah mengajukan permohonan Hak Pengelolaan 
Hutan Desa kepada KLHK seluas 10.859 ha yang berada pada Kawasan Hutan 
Lindung seluas 5979 ha dan Hutan Produksi seluas 4880 ha. Hingga saat ini LPHD 
masih menunggu terbitnya SK Pengelolaan Hutan Desa tersebut.

Selama ini masyarakat memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber air serta 
penyedia HHBK seperti rotan, bambu, tengkawang, madu, tanaman obat, getah 
katis, dan daun kratom. Potenis usaha yang dapat dikembangkan masyarakat yaitu 
pemanfaatan buah lokal dan tanaman obat, HHBK, serta jasa lingkungan berupa 
pembangunan mikrohidro, dan sumber air bersih.

Gambar 16. Lokasi Taman Nasional Danau Sentarum yang berdekatan 
dengan Desa Melemba
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Desa Melemba merupakan salah satu dari lima desa yang wilayah administrasinya 
terletak di dalam dan di zona penyangga kawasan Taman Nasional Danau Sentarum 
(TNDS). Dusun Meliau di desa ini kerap menjadi tujuan wisata bagi pelancong 
internasional yang ingin menikmati keeksotisan Sungai Leboyan yang membelah 
Melemba. Di sini pengunjung dapat menikmati perjalanan berperahu sambil 
menyaksikan margasatwa di hutan seperti bekantan, elang, dan burung enggang. 
Ada pula pengunjung yang sengaja datang untuk memancing di lokasi ini karena 
jenis ikannya beraneka ragam. Rencana pengembangan wisata oleh LPHD dapat 
menjadi usaha unggulan Hutan Desa Melemba mengingat namanya telah tersohor 
sebagai salah satu lokasi wisata menarik di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kegiatan investasi FORCLIME FC di Desa Melemba dimulai pada tahun 2013 dengan 
investasi jangka pendek penanaman karet. Mulai tahun 2015, aneka kegiatan telah 
dilaksanakan seperti penanaman dengan pola agroforestri, pemeliharaan tanaman, 
pemetaan batas desa dan guna lahan partisipatif, patroli hutan berbasis masyarakat, 
pengembangan silvofishery, dan HHBK Madu Hutan.

Gambar 17. Hasil kerajinan rotan yang diproduksi 
oleh LPHD Melembadengan Desa Melemba
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Hutan Desa Menua Sadap
Desa Menua Sadap di Kecamatan Embaloh Hulu memiliki luas wilayah 270.951 ha. 
Penduduknya sejumlah 513 jiwa yang mayoritas berasal dari Suku Dayak Iban dan 
bekerja sebagai petani.

Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa Menua Sadap diberikan pada Bulan Mei 2017 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: 
SK.3193/Menlhk-PSKL/ PKPS/PSL.0/5/2017. Pengelolaannya oleh LPHD Batang 
Kanyau pada areal Hutan Produksi Terbatas seluas 1382 ha.

Masyarakat Desa Menua Sadap umum memanfaatkan kawasan hutan untuk 
memperoleh HHBK seperti buah-buahan dan tanaman obat. Dalam rencana 
pengelolaannya, LPHD Batang Kanyau menyasar kegiatan konservasi jenis satwa 
dan tumbuhan melalui identifikasi keanekaragaman hayati serta penanaman jenis 
tumbuhan asli dan sumber pakan satwa; pengamanan dan perlindungan kawasan; 
pemanfaatan hasil hutan kayu; dan pemanfaatan HHBK berupa tanaman obat, 
tanaman hias; agroforestry; silvofishery; dan ekowisata.

FORCLIME FC mendorong masyarakat Desa Menua Sadap untuk mengembangkan 
kerajinan tenun mereka melalui investasi penanaman tanaman pewarna alami. 
Dari investasi ini, mereka menanam delapan jenis tanaman pewarna, yaitu rengat 
sikat, rengat padi, rengat taru, engkerebai, mengkudu, mengkudu benang, jangau, 
dan rotan jernang. Bagian-bagian tanaman tersebut akan mereka haluskan hingga 

Gambar 18. Hasil kerajinan tenun dengan pewarna alami dari Desa Manua Sadap



menjadi pasta kemudian digunakan untuk mewarnai benang tenun dengan proses 
perendaman pada cairan berpasta pewarna. Selain penanaman, investasi ini juga 
termasuk penyediaan 55 buah alat tenun.

Selain penanaman tanaman pewarna alami, FORCLIME FC juga memfasilitasi 
masyarakat Desa Menua Sadap untuk melaksanakan kegiatan investasi yang 
mampu meningkatkan pendapatan mereka sekaligus membantu penurunan 
emisi GRK. Kegiatan investasi yang dimaksud di antaranya pembangunan 
persemaian, penanaman, dan pemeliharaan tanaman dalam rangka pengembangan 
agroforestry, patroli pengamanan dan perlindungan hutan berbasis masyarakat, 
silvopastura, silvofishery, dan hortikultura.

Gambar 19. Proses pembuatan kerajinan tenun tradisional 
di Hutan Desa Manua Sadap
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Keterangan foto: 
Kondisi jalur sungai menuju Desa Apau Ping, Bahau Hulu, Malinau



Pada tahun 2019 DPMU Malinau menerima izin hak kelola Hutan Desa pada 
desa Long Berini dan Long Kemuat dari total 15 desa dampingan FORCLIME 

FC. Kondisi alam yang masih kaya akan sumberdaya alam menjadikan fasilitasi 
patroli hutan, tata batas dan penanaman pohon sebagai kegiatan utama 

yang difasilitasi pada DPMU Malinau. Kekayaan HHBK rempah-rempah dari 
hutan Malinau akan dikembangkan sebagai kegiatan peningkatan ekonomi 

masyarakat sekitar utamanya pada lokasi Hutan Desa.

PERHUTANAN SOSIAL 
DI DPMU MALINAU





Perhutanan Sosial di DPMU Malinau

Fasilitasi Program FORCLIME FC pada Perhutanan Sosial 27

Perhutanan Sosial di DPMU Malinau

Gambar 20. Burung Rankong sebagai salah 
satu satwa dilindungi yang sering dijumpai 

di Desa Long Kemuat

Hutan Desa Long Kemuat
Desa Long Kemuat berada di lintang 115,858 dan bujur 2,956 dengan tinggi wilayah 
di atas permukaan laut ±486 mdpl. Dihuni oleh 154 jiwa suku Dayak Kenyah Lepo’ 
Ma’ut dan Lepu Ke’. Mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan sistem 
gilir balik, buruh dan karyawan, PNS/TNI/Polri, wiraswasta, dan mata pencaharian 
lainnya seperti pencari gaharu, pengrajin, pengemudi perahu (longboat) dan ketinting 
(BPS Kabupaten Malinau, 2017).

Sama dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Bahau Hulu, Long Kemuat adalah 
wilayah penyangga Taman Nasional Kayan Mentarang dan merupakan bagian dari 
kawasan Heart of Borneo (HoB) yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati penting 
di dunia dan ekosistem penting. Hal tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat 
yang berada di dalam maupun sekitar kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan 
dan perekonomian. 

Hutan sebagai kawasan penting masyarakat merupakan sumber pasar untuk 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar 
maupun untuk budaya dan tradisi. Kegiatan yang masih berjalan sampai dengan 
saat ini diantaranya pemanfaatan tanaman obat-obatan hutan dan jenis kayu 
tertentu untuk sumber bahan-baku baik rumah maupun perahu juga kayu bakar 
secara terpilih. Selain itu dilakukan pemanfaatan sumber nabati seperti perburuan 
dengan peralatan tradisional secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan protein 
masyarakat dan Pembukaan lahan untuk ladang secara terkendali yang diawali 
dengan musyawarah dan dilakukan secara bergotong royong. 

Adat dari suku Dayak masih kental dalam kehidupan masyarakat Desa Long Kemuat, 
beberapa aturan adat yang masih dilaksanakan hingga saat ini antara lain sistem 
pertanian gilir balik, larangan menyetrum dan meracun ikan, larangan masuknya 
orang luar untuk mengambil gaharu dan pemanfaatan gaharu hanya diperbolehkan 
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pada pohon yang telah tua. Selain melaksanakan aturan adat, masyarakat juga 
melakukan perlindungan kawasan sumber air bersih dan sumber energi tenaga 
mikro hidro.

Pengusulan perhutanan sosial dengan skema hutan desa yang dilakukan oleh 
Kepala Desa dan LPHD Long Kemuat pada bulan Agustus 2018 disetujui oleh 
KLHK pada bulan Oktober 2019 dengan diterimanya SK Nomor 8471/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/10/2019 dengan luas ± 1.326 ha yang berada pada 252 ha 
kawasan hutan lindung dan ± 1.074 ha kawasan hutan produksi terbatas. 

FORCLIME FC mendukung upaya pengelolaan hutan secara lestari berbasis 
masyarakat dengan melakukan fasilitasi pengelolaan hutan desa melalui 
pengembangan usaha komoditas yang telah ada. Beberapa potensi komoditas yang 
ada berupa hasil hutan bukan kayu seperti pasak bumi, rotan jernang, madu kelulut, 
rotan, merica, kayu manis, kopi, kakao dan madu hutan.

Sebagai komitmen FORCLIME FC dalam mendukung pengembangan usaha 
perhutanan sosial, pada Juni dan September 2019 dilakukan kunjungan belajar, 
bimbingan belajar, dan praktek lapangan bagi LPHD dan masyarakat petani guna 
peningkatan kapasitas untuk jenis rotan, kopi, madu kelulut dan kelembagaan hutan 
desa yang dilakukan di Cirebon, Kapuas Hulu dan Sarongge.

Gambar 21. Wilayah Desa Long Kemuat di Sungai Bahau Hulu
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Gambar 22. Potensi kakao yang terdapat di Desa Long Kemuat dan Long Berini

Perhutanan Sosial di DPMU Malinau
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Hutan Desa Long Berini
Long Berini merupakan 1 dari 6 desa yang berada pada wilayah Bahau Hulu 
berdampingan dengan desa Long Kemuat yang juga merupakan bagian dari kawasan 
Hear tof Borneo (HoB) yang memiliki daerah berbukit-bukit dengan kemiringan agak 
curam. 

Komunitas Desa Long Berini adalah suku Dayak Kenyah sub suku Lepo’ Ke, Lepo’ 
Ma’ut dengan mayoritas menganut agama Kristen sebanyak 153 jiwa. Sebagai 
bagian dari kawasan TNKM, Desa Long Berini memiliki tingkat keanekaragaman 
hayati penting di dunia dan ekosistem penting.

Selain keanekaragaman hayati, juga menyimpan peninggalan budaya/situs 
arkeologi dari kelompok etnis Dayak yang tinggal di dalam dan sekitar taman 
nasional. Terdapat salah satu situs budaya peninggalan dari suku Ngorek berupa 
kuburan batu yang diperkirakan berusia sekitar 400 tahun. Kekayaan potensi 
tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di dalam maupun 
sekitar kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan dan perekonomian.

Gambar 23. Potensi Wisata Kuburan Batu Kuno di Desa Long Berini
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Aksesbilitas menuju Desa Long Berini dan Long Kemuat relatif sulit karena 
memerlukan waktu tempuh sekitar 2 (dua) hari melalui sungai dengan menggunakan 
long boat melewati jiram-jiram. 

Masyarakat desa Long Berini mengenal sistem penguasaan tanah dan hutan secara 
komunal dan sistem pengelolaan/pemanfaatan lahan pertanian secara individu/
keluarga. Tanah dan Hutan yang dikelola adat secara khusus disebut dengan nama 
Tana’ Ulen, sebagai areal untuk keperluan tertentu seperti perayaan upacara adat 
dan pesta panen. Tana’ Ulen dikelola dibawah Kelembagaan Adat Desa atau Badan 
Pengurus Tana’ Ulen.

Pada Oktober 2019 Long Berini menerima izin pengelolaan hutan desa yang berada 
pada kawasan hutan lindung seluas ± 3.790 ha dan hutan produksi ± 4.288 ha. 
Memiliki potensi yang tinggi untuk hasil hutan bukan kayu (HHBK), merica, daun 
bakai (penyedap rasa alami), kayu manis, rotan jernang, pasak bumi, kopi, kakao dan 
madu kelulut dan madu hutan. Selain itu pengembangan usaha dari HHBK, Desa 
Long Berini juga dapat mengembangkan ekowisata alam dengan adanya kuburan 
batu peninggalan Suku Dayak Ngorek. 

Perhutanan Sosial di DPMU Malinau

Gambar 24. Hasil kegiatan patroli hutan menemukan potensi 
rotan jernang di dalam hutan
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Hutan Desa Long Berini merupakan bagian dari tata guna lahan yang ada di Desa 
Long Berini. Pengelolaan sumber daya alam secara lestari guna pemanfaatan oleh 
masyarakat desa secara langsung dan tidak langsung untuk pemenuhan kebutuhan 
dasar sehari-hari dari pemenuhan nutrisi (karbohidrat, protein, vitamin dan mineral), 
kayu bahan bangunan dan furniture, kayu bakar, sumber air bersih, sumber obat-
obatan sampai dengan pendapatan tunai (menjual hasil hutan). 

Kebutuhan dasar itu terpenuhi melalui kegiatan berladang, mencari sayur, berburu, 
mencari ikan, obat-obatan, bahan bangunan dan lainnya. Kegiatan berladang masih 
mengandalkan tingkat kesuburan tanah pada lokasi perladangan tersebut. Sistem 
tebas bakar dipilih dengan alasan kesuburan tanah atau pupuk diperoleh dari abu 
sisa pembakaran. 

Sampai saat ini masih terdapat pro dan kontra terhadap sistem perladangan yang 
dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan, apakah menyebabkan tingkat deforestasi 
terhadap hutan mengingat sistem rotasi perladangan berjalan sekitar 5-10 tahun. 

Selain itu hal yang terkadang tidak disadari adalah sumber daya alam juga menjaga 
tata air dan melindungi dari erosi. Dengan kondisi hutan yang masih terjaga 
menjadikan hutan sebagai cadangan bagi kebutuhan akan bahan bangunan 
dan keperluan lain. Selain itu, hutan juga berpotensi sebagai tempat ekowisata, 
penelitian flora dan fauna serta sebagai tempat pelestarian plasma nuftah. Rotan 
dan daun sang juga banyak terdapat di wilayah desa, dimanfaatkan masyarakat 
sebagai bahan membuat anyaman seperti tikar, anjat, kiba dan saung. Hutan juga 
merupakan pasar bagi masyarakat di desa dengan menyediakan berbagai macam 
jenis sayuran yang dapat dimanfaatkan sehari-hari. Jenis yang umum dimanfaatkan 
seperti pakis, umbut rotan, daun bekai, rebung bambu dan jenis lainnya



DPMU Berau memiliki 33 Desa dampingan dan beberapa desa berlokasi 
di wilayah konsesi PT.Inhutani I dan PT.Sumalindo Lestari Jaya IV. Terdapat 
3 Demonstration Area yang salah satunya merupakan kawasan ekosistem 

mangrove. Sebanyak empat desa telah menerima izin pengelolaan Hutan Desa. 
Ekowisata menjadi potensi yang dapat ditemui dihampir semua lokasi Hutan 
Desa DPMU Malinau. Potensi-potensi sumberdaya alam telah diinventarisasi 

dan akan dikembangkan sebagai produk dari kegiatan Hutan Desa.

PERHUTANAN SOSIAL 
DI DPMU BERAU

Keterangan foto:
Lokasi kawasan wisata mangrove Teluk Semanting, Berau
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Hutan Desa Pegat Batumbuk
Kampung Pegat Batumbuk terletak di kawasan Delta Sungai Berau, memilki luas 
wilayah administrasi kurang lebih 29.496.57 ha. Delta Berau adalah kawasan lahan 
basah yang terdiri dari 8 (delapan) gugusan pulau-pulau kecil seluas ± 31.558,33 ha. 
Berdasarkan fungsi hutannya area Pegat Batumbuk adalah kawasan hutan mangrove 
produksi tetap. 

Kampung Pegat Batumbuk merupakan salah satu kawasan penyangga zona inti. 
Penduduk di kampung ini umumnya adalah pendatang yang berasal dari Suku Bugis 
atau Makassar, yang memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani 
tambak. Pada tahun 2018 LPHD Pegat Batumbuk mendapatkan SK pengelolaan 
hutan desa pada kawasan hutan produksi seluas 11.180 ha. 

Pembuatan tambak di wilayah Delta Berau pada lahan mangrove terus terjadi 
penambahan dan dikhawatirkan akan merusak kestabilan ekosistem di masa 
mendatang. Studi valuasi ekonomi pada ekosistem mangrove tersebut memiliki 
nilai ekonomi sebesar 147.45 miliar rupiah dari pemanfaatan langsung maupun 
tidak langsung. 

Beberapa kegiatan yang coba difasilitasi oleh FORCLIME FC antara lain penanaman 
kawasan mangrove yang telah terdegradasi dan pengembangan bisnis terasi 
udang dan kepiting. Penambahan nilai tambah pada pengolahan terasi udang 
mampu meningkatkan nilai jual yang sebelumnya Rp 10.000-15.000/kg menjadi Rp 
100.000/kg. Selain itu, kawasan Pegat Batumbuk yang berada di wilayah mangrove 
menjadi potensi wisata tersendiri untuk daerah ini. Kelestarian kawasan mangrove 
dapat menjadi potensi besar untuk mendukung serapan karbon di wilayah ekosistem 
mangrove (blue carbon potency).

Gambar 25. Proses pembuatan terasi udang sebagai potensi usaha 
di Desa Pegat Batumbuk yang difasilitasi FORCLIME FC
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Gambar 26. Kegiatan pelatihan penanaman mangrove yang 
difasilitasi FORCLIME FC



Forest and Climate Change Financial Corporation Program38
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Gambar 27. Kawasan Mangrove Kampung Pegat Batumbuk
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Hutan Desa Long Lanuk
Kampung Long Lanuk memiliki luas ± 27.694 ha 
berpenduduk mayoritas adalah Suku Dayak Gaai. 
Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai 
peladang. Kampung Long Lanuk merupakan bagian 
dari wilayah konsesi PT Inhutani I. Pada tahun 2018 
Kampung Long Lanuk mendapatkan hak kelola hutan 
desa pada kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 
8.297 ha. 

Lokasi desa yang berdampingan dengan kawasan 
konsesi perusahaan membuat ancaman akan perubahan 
tutupan lahan masih terjadi. FORCLIME FC melakukan 
fasilitasi melalui kegiatan agroforestry yang pada tahun 
2018 telah dilakukan penanaman sebanyak 72.910 
pohon yaitu gaharu, kapur dan durian.

Selain pemeliharaan tanaman sebanyak 62.277 pohon 
telah dilakukan patroli partisipatif yang melibatkan 
masyarakat serta kegiatan tata batas yang akan 
direalisasikan pada tahun 2019.

Kegiatan penguatan kelembagaan sedang dilakukan 
bersama KPH untuk menyusun Rencana Pengelolaan 
Hutan Desa dan identifikasi potensi desa untuk 
dikembangkan ke dalam kegiatan peningkatan kondisi 
sosial ekonomi masyarakat.

Beberapa sumberdaya hutan non-kayu yang berpotensi 
untuk dikembangkan di Kampung Long Lanuk seperti 
tanaman obat, madu dan gaharu akan difaslitasi oleh 
FORCLIME FC pada tahun 2019.
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Gambar 28. Rumah Lamin khas suku Dayak di Kabupaten Berau
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Hutan Desa Long Ayap
Kampung Long Ayap terletak di Kecamatan Segah, 
memiliki luas wilayah seluas ± 33.107 ha yang dihuni 
oleh 137 jiwa yang hampir seluruhnya berasal dari 
Suku Dayak. Pada tahun 2018 telah menerima SK 
pengelolaan hutan desa yang berada pada kawasan 
hutan lindung seluas ± 5.640 ha. Kampung Long Ayap 
sebagian berbatasan dengan wilayah konsesi Sumalindo 
Lestari Jaya IV, PT.Inhutani I dan wilayah konsesi Areal 
Penggunaan Lain (APL) kelapa sawit. 

Pada tahun 2018, Kampung Long Ayap menerima izin 
pengelolaan hutan desa pada kawasan hutan lindung 
dengan area seluas ± 5.640 ha. Kegiatan penanaman 
1000 pohon jenis-jenis buah-buahan, tanaman obat 
dan kayu keras seperti gaharu, meranti dan kapur telah 
dilakukan pada tahun 2018. 

Kegiatan inventarisasi HHBK telah dilakukan oleh LPHD 
Kampung Long Ayap untuk merencanakan kegiatan 
peningkatan perekonomian masyarakat. Rempah-
rempah suku Dayak seperti kayu manis dan pasak 
bumi dinilai berpotensi untuk dimanfaatkan. Selain itu, 
pembangunan pondok belajar dipinggir sungai Segah 
dilakukan sebagai fasilitas masyarkat sekitar dan 
desa lain untuk belajar mengenai pengelolaan hutan, 
kegiatan agroforestry maupun pengembangan demplot 
tanaman obat. Jenis-jenis tanaman buah antara lain 
durian, duku, lay, kelengkeng dan mata kucing yang 
telah dikembangkan oleh anggota LPHD. 
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Gambar 29. Wilayah Hutan Desa Long Ayap ± 5.640 ha
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Hutan Desa Punan Segah 
Kampung Punan Segah berada di hulu sungai Segah dan berbatasan langsung 
dengan Kabupaten Bulungan. Kampung Punan Segah memiliki luas ± 39.470 ha 
yang dihuni oleh Suku Dayak Punan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian 
sebagai peladang. Kampung Punan Segah berbatasan dengan wilayah konsesi 
PT. Sumalindo Lestari Jaya IV. Izin pengelolaan hutan desa telah didapatkan pada 
tahun 2017 seluas ± 14.791 ha pada kawasan hutan lindung. Kampung Punan Segah 
memiliki potensi besar untuk kawasan hutan dataran rendah Dipterocarpaceae. 

Kegiatan yang telah difasilitasi oleh FORCLIME FC antara lain penetapan tata batas 
seluas 14.000 ha yang telah disepakati oleh kampung-kampung sekitar, patroli 
hutan dan penanaman sebanyak 29.930 pohon. 

Potensi yang akan dikembangkan di desa ini meliputi ekowisata air terjun dan arung 
jeram. Selain itu, hasil inventarisasi potensi tanaman obat-obatan seperti pasak 
bumi, ginseng dan akar kuning menjadi potensi hutan yang dapat dimanfaatkan. 
Kelompok LPHD yang terdiri dari 18 orang akan melaksanakan pengembangan 
demplot obat-obatan seperti jahe, bawang Dayak dan kunyit sebagai kegiatan 
peningkatan perekonomian masyarakat.

Gambar 30. Pengelupasaan kulit pohon sebagai bagian 
dari proses inokulasi gaharu
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Gambar 31. Kampung Punan Segah berlokasi di Hulu Sungai Segah
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Kemitraan PT Sumalindo Lestari Jaya IV
PT. Sumalindo Lestari Jaya IV mendapatkan izin IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu) dalam Hutan Alam di atas areal Hutan Produksi seluas 
± 63.550 ha pada jangka waktu 45 tahun yang berlaku sejak 2010. Aktivitas logging 
yang dilakukan oleh PT SLJ IV ini berdampak pada emisi yang disumbangkan. 
Demonstration Area 6 tercatat masih menyumbangkan emisi dari aktivitas logging 
(PT SLJ IV dan PT Inhutani I) sekitar 573.842,07 ton CO2eq. 

PT.SLJ IV berkomitmen untuk mengimplementasikan pemanenan secara lestari 
disemua blok. Beberapa kegiatan yang difasilitasi pada skema kemitraan tersebut 
antara lain kegiatan Reduce Impact Logging (RIL), pelatihan identifikasi spesies 
tanaman, pelatihan untuk High Conservation Value (HCVF) 5 dan 6, patrol hutan dan 
mendukung untuk sertifkasi FSC. 

Kemitraan bersama PT.SLJ IV juga memfasilitasi kerjasama bisnis untuk masyarakat 
dengan BUMD dan PT Multi Kusuma Cemerlang khususnya produk karet dengan 
sistem bokar bersih. Karet dengan kriteria bokar bersih, tidak direndam, memiliki 
ketebalan tertentu dan dicampur dengan cairan pembeku. 

Gambar 32. Kegiatan pelatihan Reduce Impact Logging yang difasilitasi oleh PT SLJ IV
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Pada kegiatan usaha bokar bersih FORCLIME FC akan berperan dalam 
mempersiapkan petani karet unggul, mendukung penguatan organisasi kelompok 
dan memperluas wilayah kerja. Sedangkan PT MKC akan menyediakan informasi 
harga yang transparan, membelu bokar bersih sesuai dengan harga pasar dan 
presentase K3 (Kadar Karet Kering).

Kemitraan ini juga akan menerapkan sistem bagi hasil, PT SLJ IV akan membantu 
pupuk untuk masyarakat yang bermitra. 
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Gambar 33. Area PT Sumalindo Lestari Jaya IV dari foto udara






