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Sebagai upaya Pemerintah dalam mewujudkan tujuan Perhutanan Sosial,
pembaharuan kebijakan terus dilakukan dalam rangka mengakomodir
kepentingan masyarakat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, telah hadir
sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pemberian akses legal Perhutanan
Sosial.

Hutan Kemasyarakatan adalah salah satu bentuk skema Perhutanan Sosial yang
diberikan oleh pemerintah kepada kelompok untuk mengelola dan/atau
memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan
kelestarian lingkungan.

Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan merupakan panduan
dalam mengajukan Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan yang disarikan dari PermenLHK No.9 Tahun 2021. Harapannya
buku ini dapat menjadi pedoman bagi pendamping dalam memfasilitasi
masyarakat untuk mengajukan Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan.

Sambutan 
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Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan
Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan
Hak/Hutan Adat dilaksanakan dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan
dinamika sosial budaya, serta mempertahankan
keseimbangan lingkungan, dalam bentuk Hutan Desa
(HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman
Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan
(KK).
Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm yang
diajukan kepada Menteri LHK masih banyak yang harus
dikembalikan kepada pemohon karena belum memenuhi
persyaratan adminstrasi. Selain itu juga ditemukan
permohonan yang tidak dapat diproses lebih lanjut
karena pada saat verifikasi teknis ditemukan fakta
bahwa subjek (calon pemegang persetujuan) dan objek
(calon areal persetujuan) tidak sesuai dengan
ketentuan.
Fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan
Perhutanan Sosial perlu dilakukan agar data subjek
(calon pemegang persetujuan) dan data objek (calon
areal persetujuan) yang diajukan tepat sasaran dan
memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan. Dengan
demikian dokumen permohonan yang yang diajukan
dapat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

PENDAHULUAN
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Persetujuan Pengelolaan HKm merupakan titik awal dari
Perhutanan Sosial. Kegiatan fasilitasi ini selain
mempermudah proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan
HKm dapat dilakukan sesuai dengan tata waktu yang telah
ditetapkan. juga diharapkan dapat mendukung proses
penguatan kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola
usaha.
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Mengenal 
Hutan Kemasyarakatan

Adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada
perorangan, kelompok masyarakat, kelompok tani, gabungan
kelompok tani hutan, atau koperasi, yang beranggotakan
masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau
memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau
kawasan hutan produksi. 
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Apa yang dimaksud Persetujuan
Pengelolaan HKm? 

Dasar Hukum
Peraturan Menteri LHK nomor 9
tahun 2021 tentang Pengelolaan
Perhutanan Sosial

Persetujuan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan diberikan dalam bentuk Surat
Keputusan Menteri LHK untuk jangka waktu 35
(tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.



Mendapatkan
pengakuan dan

perlindungan secara
hukum dalam

mengelola kawasan
hutan

 Apa Manfaat
Hutan Kemasyarakatan?
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Mendapat peluang
masuknya Program

Pemerintah, Corporate
Social Responsibility
(CSR), dan Creating
Shared Value (CSV)

Meningkatkan
pendapatan

ekonomi

Menciptakan
lapangan usaha

baru

Menjaga
kelestarian hutan

dan ekosistem
sekitarnya

Menyelesaikan
konflik dan/atau
sengketa dalam

pengelolaan 
sumber daya hutan

Masyarakat Desa yang berada di sekitar/dalam kawasan
hutan mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan
kawasan hutan dan memiliki peran penting dalam menjaga
kelestarian hutan. Dengan mengelola hutan kemasyarakatan,
masyarakat akan mendapatkan manfaat antara lain:



Apa saja Pemanfaatan Hutan 
dalam Persetujuan Pengelolaan
HKm ?

PEMANFAATAN KAWASAN
Kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh
manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal
dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan Kawasan antara
lain: Budidaya tanaman obat, tanaman hias, sarang walet, pakan ternak.

PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)
Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan serta
mengambil hasil hutan selain kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau
volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi
fungsinya. HHBK antara lain: rotan, bambu, madu, buah-buahan, getah.

PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
Kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan tanpa merusak
lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, antara lain: jasa wisata
alam/rekreasi, jasa perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah,
pengendalian erosi dan banjir, keindahan dan keunikan keanekaragaman
hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, dll.

PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (HHK)
Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan serta mengambil hasil
hutan berupa kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu
tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsi pokoknya.
Pemanfaatan HHK berasal dari tanaman sendiri atau tanaman yang di
hibahkan yang dilakukan pada areal kerja persetujuan pengelolaan HKm
yang berada di luar gambut dan PIPPIB.
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*)HANYA DAPAT DILAKUKAN UNTUK HUTAN PRODUKSI

*)



Kepada Siapa Persetujuan
Pengelolaan HKm dapat
Diberikan ? 

Kriteria Subjek dan Objek
Persetujuan Pengelolaan

HKm
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HKm

Perseorangan 
Membentuk
kelompok
masyarakat minimal
15 orang yang
bergantung
terhadap kawasan
hutan yang disahkan
oleh Kepala Desa
setempat.

Kelompok tani hutan (KTH) dengan anggota minimal 15 orang 
Dalam hal kelompok tani hutan beranggota > 300 orang maka
dapat membentuk gabungan kelompok tani hutan
(gapoktanhut) 
Disahkan oleh Kepala Desa/Camat setempat.

Kelompok Tani 

Koperasi 
Koperasi setempat
yang bergerak
dibidang kehutanan,
pertanian, hortikultura
dan peternakan



Masyarakat setempat adalah penduduk asli atau pendatang
yang berdomisili di dalam atau di sekitar hutan di satu desa
atau beberapa desa yang memiliki ketergantungan terhadap
kawasan hutan yang sudah menggarap/mengelola pada areal
yang dimohon. Dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/ NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan
Kartu Keluarga (KK)
Tidak berprofesi sebagai PNS, TNI, dan POLRI.
Perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang
kehutanan (1 orang).
Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola selama
≥ 5 tahun dibuktikan dengan surat keterangan garapan oleh
kades/lurah setempat.

1 (satu) keluarga hanya bisa diwakili 1 (satu) orang dan
Belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan pengelolaan
perhutanan sosial dan permohonan kelompok  perhutanan
sosial lain.

Kriteria Anggota pemohon :

Dengan Ketentuan:
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KAWASAN HUTAN

Dimana Persetujuan
Pengelolaan HKm
Dapat Diberikan?

Apabila areal yang sudah dikelola oleh masayarakat berupa tanaman sawit, dapat
diajukan dengan ketentuan tanaman sawit yang dikelola oleh masyarakat secara
perseorangan (bukan perusahaan)
Pengelola tanaman sawit bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan
paling singkat 5 tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP)  atau surat keterangan domisili oleh Kepala Desa setempat
Diberikan dengan ketentuan paling luas 5 (lima) hektar per orang dengan membentuk
kelompok
Dalam hal ini akan dilakukan verifikasi teknis dan validasi data dan informasi oleh tim
terpadu yang dibentuk oleh Menteri LHK

DI DALAM PIAPS

KAWASAN HUTAN
LINDUNG DAN
HUTAN PRODUKSI
YANG BELUM
DIBEBANI IZIN

Berada di dalam
PIAPS (peta yang
memuat areal
kawasan hutan
yang dicadangkan
untuk perhutanan
sosial

DI LUAR PIAPS

Berada di luar
PIAPS yang sudah
dikelola oleh
Masyarakat
setempat 

LUAS AREAL

Areal Persetujuan
Pengelolaan HKM
paling luas 15 (lima
belas) hektar per kepala
keluarga (KK) dan
paling luas 5.000 (lima
ribu) hektar per unit
pengelolaan
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Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran
lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
Mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan sesuai dengan Kearifan Lokal dapat berupa sistem usaha
tani terpadu;
Mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam
Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
Mendapat Pendampingan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta
penyelesaian konflik;
Mendapat Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
Mendapat Pendampingan penyusunan rencana Kelola Perhutanan Sosial,
rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
Mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan
hutan lestari. 
Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
Memberi tanda batas areal kerjanya;
Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana
kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada
pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
Melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
Membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan
Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
Melaksanakan perlindungan hutan

Apa Kewajiban Pemegang 
Persetujuan Pengelolaan HKm?

Apa Hak Pemegang Persetujuan
Pengelolaan HKm ?
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Memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan; 

Menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan
Hutan Kemasyarakatan;

Mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan;

Menebang pohon pada areal Persetujuan Pengelolaan
Hutan Kemasyarakatan dengan fungsi hutan lindung;

Menggunakan peralatan mekanis pada areal Persetujuan
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dengan fungsi hutan
lindung; 

Membangun sarana dan prasarana yang mengubah
bentang alam pada areal Persetujuan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan dengan fungsi hutan lindung; 

Menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan; dan

Menggunakan Persetujuan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan untuk kepentingan lain

 Apa yang dilarang 
Dalam pengelolaan

Hutan Kemasyarakatan?
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Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten

 
HUTAN KEMASYARAKATAN

faslitasi dapat dilaksanakan oleh pendamping
dari unsur antara lain:

Pelaksana Fasilitasi Permohonan 
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HKm

Pemerintah Pusat Pemerintah 
Daerah 
Provinsi

POKJA Percepatan
Perhutanan Sosial

(akademisi, lembaga
swadaya masyarakat,

pelaku usaha, kader
konservasi, dan/atau

relawan lingkungan hidup
dan kehutanan

Pemerintah Desa secara mandiri dapat
menggunakan anggaran yang menjadi
kewenangannya (dana desa dan/atau
alokasi dana desa) untuk melakukan
proses penyiapan permohonan
Persetujuan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan seperti kegiatan
pertemuan persiapan, identifikasi
kebutuhan dan potensi, sosialisasi,
pemetaan, dan penyiapan dokumen
permohonan. Penggunaan dana desa
danalokasi dana desa mengikuti
peraturan-peraturan yang berlaku.
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Telaah PIAPS

lokasi PIAPS berdasarkan wilayah
administrasi (Kabupaten/Kec./Desa)
lokasi berdasarkan wilayah kerja KPH, dan
luas indikatif areal PIAPS di wilayah
tersebut

Tahap awal yang perlu dilakukan pendamping
adalah penelaahan peta PIAPS bersama KPH
dan POKJA PPS, dengan cara overlay peta
PIAPS dengan peta administrasi dan peta
wilayah kerja KPH untuk mendapatkan
informasi:

Hasil telaahan peta PIAPS tersebut sebagai bahan penentuan sasaran
kegiatan fasilitasi permohonan pengelolaan perhutanan sosial. 

Tahapan Fasilitasi Permohonan
Persetujuan Pengelolaan HKm

Selain telaahan PIAPS,
pendamping bersama KPH dan
Pokja PPS juga mengidentifikasi
lokasi-lokasi dimana masyarakat
sudah melakukan
penggarapan/pengelolaan pada
kawasan Hutan Lindung/Hutan
Produksi, terutama yang lebih
dari 5 tahun berturut-turut.



Pendamping bersama aparat desa dan perwakilan masyarakat
penggarap/pengelola melakukan pendataan penggarap/pengelola
pada kawasan hutan dengan cara mengambil titik koordinat masing-
masing penggarap/pengelola di lapangan menggunakan GPS.
Hasil pendataan penggarap dibahas dengan aparat desa, tokoh
masyarakat dan seluruh penggarap/pengelola.
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inventarisasi dan Identifikasi
Subyek 

Jangan ada satu orang penggarap yang tidak terdata!!!

Pendamping melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah (kecamatan
dan desa), tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama dalam rangka
persiapan fasilitasi permohonan pengelolaan HKm untuk masyarakat yang
melakukan penggarapan/pengelolaan dalam kawasan hutan, masyarakat
setempat yang membutuhkan lahan garapan untuk mata pencaharian,
serta kaum marginal dan minoritas.



 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 Jumlah penduduk berdasrkan mata pencaharian
 Sarana dan prasarana kesehatan
 Sarana dan prasarana pendidikan
 Infrastruktur jalan
 Informasi Sosek lainnya

Pendamping mengumpulkan data sekunder ke kantor  desa  setempat,
meliputi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

14

Inventarisasi dan Identifikasi
Obyek

 Tutupan lahan 
 Ketinggian
 Kelerengan
 Topografi
 Jenis Tanaman yang diusahakan masyarakat
 Potensi usaha dalam areal yang akan dimohonkan
 Informasi Biofisik lainnya

Pendamping bersama perwakilan masyarakat melakukan inventarisasi
kondisi biofisik ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data,
meliputi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informasi dan data kondisi biofisik lapangan dapat diperoleh juga dari
data sekunder yang ada pada Kantor KPH setempat, Balai Penyuluh
Pertanian, Kantor Kecamatan, Kantor Desa, atau instansi terkait
lainnya, atau dari pengolahan citra satelit dan analisis peta secara
spasial.



15

Sosialisasi

Aparat pemerintah setempat (Camat
dan Kades/Lurah)
Tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh
agama
Masyarakat setempat dan seluruh
penggarap/pengelola pada kawasan
hutan yang sudah didata.

Sosialisasi disampaikan kepada:

Pendamping melakukan sosialisasi pengelolaan perhutanan sosial
khususnya skema hutan kemasyarakatan, dan dapat melibatkan
Pokja PPS beserta KPH setempat. 

Kebijakan Perhutanan Sosial
Kriteria subyek dan obyek
persetujuan pengelolaan HKm
Hak dan kewajiban
Larangan
Alur proses permohoan
persetujuan pengelolaan HKm dan
informasi penting lainnya

Materi sosialisasi diantaranya :

HKm



Pembentukan KTH diawali dengan musyawarah mufakat yang
dihadiri pendamping, aparat desa, tokoh masyarakat/tokoh
agama/tokoh adat dan perwakilan penggarap/pengelola pada
areal PIAPS. 
Seluruh penggarap/pengelola didata dan diminta fotokopi KTP
dan KK oleh pendamping untuk dibuat daftar
penggarap/pengelola meliputi; Nama, NIK, Nomor KK, Jenis
kelamin, Alamat dan Pekerjaan.
Apabila ada masyarakat setempat yang membutuhkan areal
garapan untuk mata pencaharian dan akan digarap sendiri, atas
kesepakatan kades, pengurus dan para penggarap/pengelola
dapat dimintakan fotokopi KTP dan KK untuk didata seperti diatas.
Untuk 1 keluarga diwakili 1 orang dengan memberikan kesempatan
yang sama baik laki-laki maupun perempuan
Hasil pertemuan pembentukan KTH dituangkan dalam berita acara
pembentukan KTH yang memuat: 

Pengurus KTH mengajukan surat permohonan penetapan KTH
kepada kepala desa/lurah dilampiri berita acara pembentukan
KTH. 
Berdasarkan usulan penetapan KTH, kepala desa/lurah
menetapkan pembentukan KTH dengan keputusan kepala
desa/lurah. 
Format berita acara pembentukan KTH, keputusan penetapan KTH
oleh kades/lurah, dan surat permohonan penetapan KTH
sebagaimana tercantum dalam lampiran (halaman 27).

          - pemberian nama KTH; 
          - pemilihan pengurus KTH; dan 
          - pembentukan struktur organisasi KTH. 
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Pembentukan Kelembagaan 



Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif

Masyarakat penggarap/pengelola bersama
dengan aparat desa, difasilitasi Pendamping
membuat sketsa atau denah calon areal kerja
yang akan dimohon.

Pendamping bersma masyarakat dan aparat
desa melakukan  pengukuran  batas  luar
areal yang akan dimohon dengan mengambil
titik koordinat pada  setiap lekukan
menggunakan  GPS  atau  dapat  diantu 
 dengan citra satelit, atau menggunakan
drone.
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berada pada kawasan HL dan HP.
bebas perizinan. 
sesuai dengan RPHJP KPH
tidak ada konflik tenurial dan
keberadaan areal yang dimohon pada PIPPIB, Fungsi Ekosistem
Gambut, dan areal Indikatif TORA

Hasil pengambilan titik koordinat tersebut kemudian dibuat polygon, dan
dilakukan telaahan peta dan pembahasan dengan KPH dan Pokja PPS
untuk memastikan areal yang akan dipetakan:

1.
2.
3.
4.
5.

Peta hasil telaahan tersebut kemudian
dibuat layout untuk dijadikan peta dengan
skala paling kecil 1:50.000 yang
ditandatangani oleh ketua kelompok dan
diketahui oleh Kepala KPH atau ketua
Pokja PPS dalam bentuk cetakan dan
shape file.



Nama-nama anggota adalah benar masyarakat
setempat dan atau penggarap yang berhak dan atau
memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan
pengelolaan HKm pada calon areal kerja sesuai aturan
yang berlaku.
Kelompok mengakui dan menghormati hak-hak pihak lain
yang telah melakukan kegiatan penggarapan dan atau
pengelolaan dan atau kegiatan lainnya pada calon areal
kerja persetujuan pengelolaan HKm yang diajukan.
Kelompok dalam permohonan persetujuan pengelolaan
HKm, menjamin tidak ada konflik dengan pihak-pihak lain
dan selalu mengutamakan proses-proses musyawarah
dan mufakat.
Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan
hutan yang diberikan persetujuan pengelolaan HKm, dan
tidak akan melanggar larangan dan akan menjalankan
kewajiban.

Pendamping  membantu  dalam proses pembuatan pakta
integritas  oleh  Ketua  pemohon diatas materai 10.000.
Pakta integritas yang menyatakan antara lain:
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Pembuatan Pakta Integritas

Pakta integritas diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala KPH



Penyusunan Berkas Permohonan 

Surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok
masyarakat/ kelompok tani/ kelompok tani hutan/Gabungan
kelompok tani hutan/ koperasi

Daftar nama pengurus & anggota kelompok yang diketahui oleh
kepala desa/lurah atau camat setempat disertai fotokopi KTP & KK
dalam bentuk cetak dan softfile (microsoft excel)

Gambaran umum wilayah yang meliputi keadaan fisik, sosial
ekonomi, dan potensi kawasan ditambah dengan kesejarahan
singkat kawasan dari araeal yang dimohon

Peta usulan areal yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000
yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala
KPH atau ketua Pokja PPS berupa cetakan dan shape file (SHP)

Pakta integritas bermaterai 10.000 yang ditandatangani
oleh ketua pemohon diketahui oleh Kades dan KPH

Surat pembentukan kelompok tani atau akta pendirian koperasi

Surat Pernyataan menolak/tidak mengusulkan program TORA
Surat Pernyataan Kepala KPH akan mengakomodir areal usulan di
dalam revisi RPHJP jika blok KPH tidak sesuai.
Rencana Blok Areal Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, dll

Dokumen dan atau data pendukung lainnya, jika ada seperti: 
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Pendamping membantu pemohon dalam penyusunan Dokumen
pemohonan terdiri dari:



PENGAJUAN PERMOHONAN 
HUTAN KEMASYARAKATAN

Pengajuan secara langsung
(offline)

Pengajuan secara online 
(AKPS)

Menteri KLHK dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala
Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, Kepala UPT, dan Kepala
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), atau
Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati/Walikota, Kepala Dinas,
Kepala UPT, dan Kepala KPH dalam hal kewenangan pemberian persetujuan
Pengelolaan Hutan Desa telah dilimpahkan oleh Menteri kepada Gubernur

Pada proses pengajuan secara langsung, seluruh dokumen permohonan
disampaikan kepada:

Penyampaian permohonan secara online dilakukan oleh Pokja PPS dengan cara
mengunggah surat permohonan dan lampirannya ke
http://pskl.menlhk.go.id/akps. Hardcopy surat permohonan beserta lampirannya
disampaikan kepada tim verifikasi teknis pada saat tim melakukan kegiatan
verifikasi di lapangan, dan harus ada bukti tanda terima penyerahan surat
permohonan asli beserta lampirannya. Selanjutnya BPSKL menyampaikan
dokumen permohonan tersebut kepada Direktorat PKPS
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Dokumen permohonan secara fisik tetap dikirim kepada
instansi yang berhak mendapat tembusan

HKm

http://pskl.menlhk.go.id/akps


Alur Proses Pemberian 
Persetujuan Pengelolaan 

Hutan Kemasyarakatan
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Memenuhi 
Syarat

Kegiatan yang dilakukan untuk
memvalidasi dokumen
permohonan yang disampaikan
kepada KLHK dengan
pengecekan secara langsung
dilapangan terkait subjek dan
objek persetujuan yang dimohon

Verifikasi Teknis

Menteri 

Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

 

Tidak

Memenuhi 
Syarat

Gubernur
Bupati/Walikota
Kadishut Prov
Kepala BPSKL
Kepala KPH

Dokumen Permohonan
disampaikan kepada Menteri
LHK dengan tembusan:

Pokja PPS dapat menfasilitasi
Permohonan

Memeriksa kelengkapan dan
kesesuaian persyaratan
administrasi permohonan
Persetujuan Pengelolaan HKm
serta pencermatan terhadap
subjek dan objek persetujuan

Verifikasi Administrasi

Direktur 

Jenderal PSKL

Pemohon melakukan perbaikan
dalam jangka waktu paling lama
14 hari sejak diterimanya surat
pengembalian permohonan dan
jika perbaikan tidak dilakukan

sampai jangka waktu yang telah
ditentukan, permohonan
dinyatakan batal dengan

sendirinya

Perbaikan Dokumen

Permohonan

Berdasarkan hasil verifikasi
teknis, Dirjen PSKL atas nama
Menteri menerbitkan:

Persetujuan/Penolakan

Pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan

Keputusan Persetujuan
Pengelolaan HKm atau
Surat penolakan
permohonan Persetujuan
Pengelolaan HKm.



CONTOH FORMAT 
DOKUMEN PERMOHONAN 
HUTAN KEMASYARAKATAN
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