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Forum Sebahu Sejalan Kabupaten Muara Enim 
merrupakan ssuatu wadah yang muncul dari 
hasil Sarasehan yang dilaksanakan di aula 
Pendopo Kantor Bupati Muara Enim pada hari 
selasa tanggal 12 April 2005 yang dibuka oleh 
Bapak Bupati Muara Enim dimana dalam 
sambutannya Bupati mengkritisi tentang 
implementasi MHBM dan MHP, bahwa 
seharusnya MHP mendorong proses pem-
berdayaan organisasi tersebut sehingga mereka 
mampu mandiri dan membantu mereka dalam 
hal permodalan. Pemerintah kabupaten 
berharap bahwa implementasi kemitraan oleh 
MHP dapat membantu berkontribusi dalam 
pembangunan masyarakat dan kesejahteraan 
mereka. Diharapkan kedepan terbentuknya  
suatu perencanaan dan kebijakan dalam bentuk 
peraturan daerah untuk mendukung skema 
kemitraan tersebut namun hal tersebut 
memerlukan waktu sehingga harapan 
pemerintah kabupaten adalah masukan dan 
kontribusi penelitian tim LPF ini diharapkan 
dapat memberikan sesuatu untuk memperbaiki 
skema kemitraan antara masyarakat dengan PT. 
MHP. 
 

Dengan dilatari permasalahan yang 
berkembang ditengah masyarakat berkaitan 
dengan keberadaan perusahaan HTI. PT. Musi 
Hutan Persada  antara lain Ada beberapa 
permasalahan penting dalam perjanjian MHBM 
dengan perusahaan HTI yang belum jelas. 
Selain itu  masalah dalam hal distribusi dan 
pembagian bagi hasil dari uang hasil jasa 
produksi dan jasa manajemen  memerlukan 
kejelasan dan solusi karena akan dibagikan ke 
masyarakat khususnya bagaimana cara 
membaginya. masalah kejelasan status lahan 
yang sekarang sebagian dikelola oleh MHP, 
sebagian masyarakat berpendapat bahwa lahan 
yang sekarang dikelola MHP adalah milik 
masyarakat, kemampuan organisasi MHBM 
yang rendah dalam hal sumberdaya manusia 
dan permodalan. sehingga beberapa pekerjaan 
dalam kegiatan HTI tidak mampu dikerjakan 
oleh  lembaga MHBM dan menyerahkan pada 
pihak ketiga. MHBM hanya memperoleh fee 
sebesar 1%. Selain itu kenyataan dilapangan 
prosedur kontrak kerja yang diterapkan 
oleh PT.MHP dianggap masyarakat terlalu 

berbelit-belit dan ada beberapa oknum di MHP 
yang memainkan peran dalam penentuan 
kontrak tersebut padahal dalam kontrak sudah 
jelas bahwa harus melibatkan kelompok 
MHBM. 
 

Kemudian uang jasa produksi yang 
diterima sekarang dinilai sangat tidak 
memadai,  untuk perjanjian mendatang harus 
direvisi karena besaran uang tersebut sudah 
tidak lagi sesuai dengan harga-harga barang 
saat ini dan perlu dibuat perjanjian  baru yang 
terkait dengan kejelasan status lahan. Untuk 
kedapan diharapkan pemda abupaten Muara 
Enim agar turut memfasilitasi proses ini dan 
memperhatikan pembangunan desa karena 
masalah-masalah di tingkat desa saat ini 
merupakan bahagian yang harus diselesaikan 
oleh pemerintah daerah sejalan dengan Visi 
kabupaten muara enim adalah “Menjadikan 
Bumi Serasan Sekundang Sebagai Kabupaten 
yang mampu meningkatkan pelayanan dan 
pendapatan masyarakat”  dan misi kabupaten 
muara enim adalah Menyelenggarakan 
Pemerintahan yang  baik  (Good Governance), 
Meningkatkan   kemampuan   dan kemandirian  
daerah dalam membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pembangunan serta 
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat  
dan Ketahanan Budaya. 

Disisi lain berkaitan dengan perusahan 
HTI, dimana MHP memperoleh hak kelola 
lahan dalam bentuk konsesi Hutan Tanaman 
Industri dari pemerintah. Sesuai yang di 
amanatkan dalam UUD 45 pasal 33, sehingga 
MHP juga wajib berkontribusi dalam 
pembangunan daerah. sejak tahun 1999 
perusahaan HTI telah berupaya memberikan 
kontribusi yang baik bagi masyarakat sekitar 
areal HTI dengan membuka lapangan usaha 
dan jasa tenaga kerja, yang diimplemetasikan  
Sesuai dengan konsep kemitraan melalui 
MHBM dan MHR. Salah satu tujuan MHBM 
dan MHR yang utama adalah membangun 
model kemitraan untuk bersama-sama 
membangun hutan tanaman. Disamping itu 
MHP masih memerlukan banyak hal yang 
perlu dipelajari dalam proses membangun 
kemitraan seperti proses demokratisasi dan 
dinamika organisasi. Sehingga MHBM dan 
MHR dapat dijadikan model pemberdayaan 
masyarakat. Sesuai prinsip kolaborasi yang 
saling menguntungkan bagi perusahaan dan 
masyarakat karena masyarakat layak merasa-
kan langsung manfaat pembanguan HTI. 
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Dalam rangka mengupayakan peme-
cahan masalah, proses komunikasi dan 
koordinasi diantara stakeholder yang terkait 
dengan MHBM, MHR dengan perusahan HTI, 
maka pada sarasehan tersebut disepakati untuk 
membentuk suatu wadah bagi penyelesaian 
permasalahan secara bersama. Secara umum 
tugas dan fungsi forum tersebut antara lain 
merupakan tempat menyatukan stakeholder,  
tempat musyawarah, sarana pengawasan, dan 
tempat berbagi pengalaman bagi semua 
stakeholder. Dengan nama “Forum Sebahu 
Sejalan (Serasan membangun Hutan 
Sekundang Makmur Berkelanjutan). 

 

Pada akhir pertemuan sarasehan tersebut 
telah disepakati bersama hasil musyawarah 
anggota dengan kesimpulan sebagai berikut : 

 

A. Menyepakati pebentukan Forum  Nama 
Forum “Serasan Pembangunan Hutan, 
Sekundang Sejahtera Berkelanjutan” 
Akronim Forum “SEBAHU SEJALAN” 
dengan Visi Misi dan fungsi : 
Visi Forum adalah : 
“Wadah musyawarah parapihak untuk 
mencapai keadilan dan kesejahteraan 
bersama dalam mengelola hutan”. 
Misi Forum 
1. Mengelola informasi secara transparan 

dan adil dalam pengelolaan HTI MHP 
bersama rakyat dan masyarakat. 

2. Mengembangkan kesetaraan parapihak 
dalam bermusyawarah untuk menda-
patkan jalan jeluar bagi kesejahteraan 
bersama. 

3. Mencari, mengembangkan dan men-
ciptakan peluang-peluang bisnis untuk 
kepentingan parapihak dan pemba-
ngunan daerah dengan mengedepankan 
komunitas lokal. 

Fungsi Forum  
1. Pelayanan dan fasilitasi 
2. Pemecahan masalah 
3. Pemberian dukungan 
4. Peningkatan kapasitas (capacity 

building). 
5. Pembangunan jaringan (silahturah-

mi) antarpihak. 
 

B. Menyepakati pembentukan formatur forum 
sebahu sejalan yang mewakili unsur 
birokrat; masyarakat; kehutanan; dan UGM 
/CIFOR sebagai lembaga independen. 
Untuk membentuk kepengurusan forum 
sebahu sejalan dengan susunan 
kepengurusan sebagai berikut : 

 

I. Penasehat  Bupati Kab. Muara  Enim 
 Ketua DPRD Muara Enim 
 Direktur Utama PT. MHP 
 Direktur PT. TEL 

Kepala Dinas Kehutanan 
Muara Enim 

 

II. Pelaksana Umum 
1. Ketua  :  Aminullah, SH 
2. Wakil ketua :  Amir Toalim 
3. Sekretaris :  LPF program  
4. Wakil Sekretaris :  Drs. Ingram Indra 
5. Bendahara :  Ir. Untung Alfan 
6  Wakil bendahara :  Ir. Susatyo Hutomo 

 

III. Pelaksana wilayah  
 

A. Wilayah Pendopo/Unit VI 
 a. Koordinator : Drs. Edi Susanto 

b. Anggota : Latief Thohir 
B. Wilayah Rambang Dangku 

a. Koordiator : Amir Toalim 
b. Anggota :  H. Ahmad Tajudin 

C. Wilayah Rambang 
a. Koordiat or : Alamudin 
b. Anggota : Isman Prabudaya 

D. Wilayah Lubai 
a. Koordiator : Belum Ditunjuk 
b. Anggota :   

E. Wilayah Lawang Kidul 
a. Koordiator : Belum Ditunjuk 
b. Anggota :   

F. Wilayah Tanjung Agung 
a. Koordiator :  Nazuri, SH 
b. Anggota :  Reka Bustaman 

G. Wilayah Gunung Megang/Benakat  
a. Koordiator : Marjono 
b. Anggota :  Sobri, Amrul. 
 

C. Menyepakati rancangan rencana kerja forum 
sebahu sejalan periode 2005-2006 
1. Pembentukan tata tertib forum 

(AD/ART, Job description). 
2. Identifikasi pencarian dana. 
3. Sosialisasi mengenai forum , 

MHBM,MHR, Community 
Developmen yang lain ke para pihak. 

4. Fasilitasi pertemuan-pertemuan pihak 
ketiga (untuk penguatan kelembagaan, 
untuk perolehan pinjaman Bank dan 
Building capacity, dll) 

5. Pertemuan-pertemuan : 
a. Pertemuan sekurang-kurangnya 1 

tahun sekali. 
b. Pertemuan rutin 3 bulan sekali. 
c. Pertemuan kecil dan insidentil 

sewaktu-waktu. 
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Penelitian riset aksi atau Action Research 
ini merupakan kegiatan penelitian yang meng-
amati bentuk Kolaborasi multipihak dalam 
pengelolaan sumberdaya hutan milik Negara. 
Musi Hutan Persada (MHP) adalah salah satu 
perusahaan HTI di Sumatera Selatan yang telah 
menerapkan model manajemen kolaborasi ber-
sama masyarakat local. Dengan konsep 
MHBM (Mengelola Hutan Bersama Masya-
rakat) sebagai salah satu strategi yang 
diterapkan oleh  PT. Musi Hutan Persada da-
lam rangka membangun dan mengelola hutan 
tanaman sebagai pusat unggulan kehutanan 
Indonesia  yang dilaksanakan bersama-sama 
dalam bentuk Kemitraan antara perusahaan 
dengan masyarakat yang berada di dalam dan 
disekitar atau yang terkait dengan lahan areal 
pengusahaan HTI dengan prinsip saling 
menguntungkan. 

Sesuai dengan konsep Pembinaan 
Masyarakat Desa Hutan (PMDH) PT.MHP 
dalam pembangunan sosial masyarakat, 
khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar 
proyek hutan tanaman industri (HTI) dengan 
tujuan; Meningkatkan kesejahteraan masya-
rakat melalui peningkatan pendapatan, 
perluasan kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha, Mendorong tumbuhnya pere-
konomian masyarakat desa hutan, Membantu 
tersedianya sarana prasarana ekonomi  yang 
memadai serta Mendorong tumbuhnya 
kesadaran dan prilaku positif masyarakat dalam 
pelestarian sumber daya hutan guna 
meningkatkan pengamanan hidup. 

Berdirinya perusahan HTI. PT. Musi 
Hutan persada pada tahun Berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan Rapublik 
Indonesia No. 038/Kpts-II/1996, merupakan 
perusahaan multi pihak antara perusahaan 
BUMN Inhutani II dan perusahaan swasta 
Barito Pacific Timber, Multilestati Kencana 
dan Perusahaan Marubeni dari Jepang luas 
pengelolaan areal HTI PT. Musi Hutan Persada 
adalah sebesar 296.400 Ha yang terbagi 
kedalam 3 kelompok hutan yaitu Benakat  
sebesar 198.74 Ha, Suban Jeriji sebesar 87.354 
Ha dan Martapura sebesar 10.305 ha.  Dengan 
peruntukan lahan antara lain : Untuk luas 
tanaman HTI sebesar 193.500.Ha. Untuk 
kawasan lindung yang terdiri dari sempadan 
sungai sebesar 6.076 Ha dan Hutan Konservasi 
sebesar 80.372.Ha.. Untuk sarana prasarana 
sebesar 9.152.Ha, Tanaman Kehidupan sebesar 
4.300.Ha dan Tanaman Unggulan Lokal 
sebesar 3.000  Ha. 

Untuk kabupaten Muara Enim dengan 
luas 161.400 Ha yang diperuntukan bagi 
penanaman tanaman HTI tersebar pada 9 
Kecamatan merupakan wilayah pengelolaan 
MHBM  yang dilakukan bersama perusahaan 
HTI PT.Musi Hutan Persada dengan pola atau 
type MHBM antara lain : Type MHBM 
Payung, Type MHBM Desa, type MHBM akta 
satu desa dengan melibatkan lebih dari satu 
desa, type MHBM kelompok, type MHBM 
berdasarkan keturunan, type MHBM Talang, 
dan type MHBM Keluarga. Dengan luas sekitar 
80.000 ha dikelola malaui MHBM dan sekita 
5000 Ha dikelola malaui kegiatan MHR, semua 
ini merupakan bentuk kerjasama (kolaborasi) 
antara pihak perusahaan bersama kelompok 
masyarakat untuk mengelola hutan dengan 
mejadikan masyarakat sebagai stakeholder dari 
pengelolan HTI serta bagian dari program 
pembinaan kemasyarakatan  dari  konsep 
Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 
PT.MHP dalam pembangunan sosial 
masyarakat untuk meminimum konflik antara 
masyarakat lokal, pendatang dan perusahaan 
pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan 
(IUPHHK). 

Untuk itu penelitian LPF-Program di 
kabupatem Muara Enim bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas para pihak untuk 
mampu beradaptasi  menghadapi perubahan  
dalam kerangka kolaborasi dan komitmen 
jangka panjang  dengan mempromosikan Good 
Gevernance, pengembangan alternatif baru 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan  ma-
syarakat melalui  dan meningkatkan kelestarian  
sumber daya hutan dan sumber daya yang 
dapat diperbaharui, maka ditingkat lapangan 
telah dilakukan survey data awal  dan dilan-
jutkan dengan mengadakan pertemuan-per-
temuan dalam bentuk Fokus Group Diskusi dan 
pengamatan langsung ditengah masyarakat 
guna melihat permasalahan-permasalahan yang 
berkembang ditengah masyarakat dewasa ini 
menjelang fase penebangan tanaman HTI daur 
kedua dari rotasi tanaman Acasia Mangium 
serta berupaya untuk meningkatkan hubungan 
harmonis dan jalinan kerjasama antara 
perusahaan dengan masyarakat desa-desa 
disekitar wilayah HTI. 
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Tujuan selanjutnya adalah untuk 
meningkatkan kapasitas para pihak dalam 
melakukan negosiasi dan menghasilkan 
kesepakatan bersama serta meninjau kembali 
peraturan dan kesepakatan mengenai mana-jemen 
pengelolaan hasil hutan dan program kemitraan 
serta perlu dikembangkan meka-nisme 
pengembagan masyarakat dan alat bantu untuk 
memudahkan kegiatan fasilitasi untuk 
pengambilan keputusan kolektif untuk mana-
jemen hutan atau sumberdaya yang dapat 
diperbaharui, diharapkan agar semua stake-holder 
yang terkait  dapat berpartisipasi untuk 
mengembangkan forum para pihak untuk 
mengembangkan komunikasi dan berbagi 
pengalaman serta dapat berkontribusi dalam 
rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai 
dengan yang telah dicanangkan dalam Program 
Gerbang Serasan  yaitu Gerakan  pembangunan 
melaui pemberdayaan masyarakat di bumi 
serasan sekundang. yang dimulai dari peren-
canaan sampai kepada pelaksana dengan 
mengedepankan kebutuhan/kepentingan atas 
kemampuan masyarakat yang berorientasi kepada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. dengan 
langkah-langkah nyata dalam penye-lamatan, 
pemulihan, pemantapan dan pengembangan 
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat 
dan potensi lokal dengan tujuan akhir berupa 
peningkatan pendapatan menuju pada 
peningkatan kesejahteraan dan kemandirian 
masyarakat. 
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Konsep pembinaan masyarakat desa 
hutan (PMDH) yang merupakan wujud dari 
nyata dari peran PT. Musi Hutan Persada,  
dalam pemangunan sosial  masyarakat khusus-
nya  bagi masyarakat  di dalam dan disekitar  
lingkungan proyek Hutan Tanaman Industri 
(HTI) yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melaui peningkatan  
pendapatan, perluasan kesempatan kerja  dan 
kesempatan berusaha, Mendorong tumbuhnya 
perekonomian masyarakat desa hutan. Mem-
bantu tersedianya sarana prasarana ekonomi  
yang memadai. Serta mendorong tumbuhnya 
kesadaran dan prilaku positif masyarakat dalam 
pelestarian sumber daya hutan guna mening-
katkan pengamanan hidup pada kelompok-
kelompok MHBM (Mengelola Hutan Bersama 
Masyarakat) dan MHR (Mengelola Hutan 
Rakyat) 

Adanya krisis ekonomi yang melanda 
bangsa Indonesia pada awal tahun 1988 yang 
memberikan dampak cukup besar bagi roda 
perekonomian bangsa telah membuat masya-
rakat terpuruk dalam tingkat kemelaratan 
ekonomi serta mulainya bermunculan gejolak-
gejolak sosial di masyarakat juga memberikan 
dampak bagi pengelolaan hutan tanaman 
Industri di kabupaten Muara Enim khususnya 
HTI PT. Musi Hutan Persada.  

Dengan timbulnya era reformasi pem-
bangunan bangsa dimana semua lini menuntut 
adanya transparasi dalam penyelenggaraan 
kegiatan pembangunan serta masyarakat mulai 
menuntut hak-hak serta keadilan dalam me-
nikmati pembangunan yang diselenggarakan 
oleh berbagai pihak, maka sebahagian 
masyarakat disekitar kawasan HTI mulai 
merasa adanya ketidak adilan dalam dalam 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan 
kemasyarakatan yang dahulunya merupakan 
bahagian dari kehidupan mereka dalam 
berusaha dan mendapatkan mata pencaharian 
untuk kehidupan sehari-hari.     

Berdasarkan permasalahan diatas pada 
awal tahun 2000 untuk antisipasi adanya 
gejolak-gejolak sosial dari masyarakat maka 
Perusahaan HTI PT. Musi Hutan Persada 
menyelenggarakan kegiatan pembinaan 
kemasyarakatan dengan Konsep pengelolaan 
hutan tanaman industri (HTI) yang dilaksana-  

kan bersama-sama (Kemitraan) antara perusa-
haan dengan masyarakat yang berada di dalam, 
disekitar atau yang terkait dengan lahan areal 
pengusahaan HTI, dengan prinsip saling meng-
untungkan dalam bentuk   MHBM (Mengelola 
Hutan Bersama Masyarakat dan MHR 
(Mengelola Hutan Rakyat), di lahan konsesi 
HPHTI PT.MHP berdasarkan SK No.038kpts-
II/1996 atau pada lahan yang sudah pernah 
dikelola oleh perusahaan. Dengan prinsip-
prinsip pemberdayaan warga masyarakat untuk 
ikut dalam kegiatan pembangunan, kemitran 
yang saling menguntungkan  dengan manfat 
yang kontinyu dan berkelanjutan dengan 
memberikan jasa kerja, jasa manajemen dan 
jasa produksi dan program pendukung lainya. 

Pada awal pelaksanaan program tersebut 
telah memberikan pengaruh besar bagi 
sebahagian masyarakat yang ikut terlibat 
langsung dalam kegiatan yang diselengarakan 
bersama dengan perusahaan dan telah mem-
berikan kontribusi positif bagi pembangunan 
masyarakat dan peluang tenaga kerja baru. 
Hanya saja kegiatan ini tidak dirasakan secara 
merata bagi sebahagian lapisan masyarakat 
terutama sekali masyarakat yang terkait 
langsung dengan kawasan atau wilayah HTI 
dalam bentuk manfaat finansial berupa jasa 
kerja, jasa manajemen dan jasa produksi yang 
saat ini. dianggap masyarakat sudah tidak 
memadai diterima oleh sekalangan besar 
masyarakat yang terkait dengan pola kemitran 
tersebut. 

Dalam rangka mengacu kegiatan 
pembagunan kemitraan kedepan dan menjawab 
tantangan kehidupan yang  dialami oleh 
masyarakat disekitar kawasan HTI PT. Musi 
Hutan Persada maka perlu dicari alternatif baru 
yang dapat menyeimbangkan antara hak dan 
kewajiban masyarakat dalam perolehan hak 
hidup dan mata pencaharian maka LPF 
Program yang bekerjasaman dengan Peru-
sahaan HTI PT. Musi Hutan Persada telah 
melakukan penggalian aspirasi masyarakat 
melaui kegiatan Dokus Diskusi Group (FGD) 
dengan melibatkan masyarakat di dalam dan 
disekitar kawasan HTI di wilayah Kecamatan 
Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim 
dalam beberapa tahap kegiatan FGD 
diantaranya adalah : FDG tahap satu sampai 
FGD tahap kelima.  
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FGD tahap pertama dilaksanakan dengan 
melibatkan empat desa Eks Marga Rambang 
Niru yaitu Desa Jemenang, Desa Aur Duri, 
Desa Gemawang dan Desa Suban Jeriji. Yang 
dilaksanakan pada tanggal, 8 Maret 2006 
bertempat di Aula KUD Persari Suni desa 
Jemenang. Yang dihadiri oleh  43 orang peserta 
yang terdiri dari utusan masyarakat, perangkat 
desa, pengurus MHBM desa, Pengurus MHBM 
Kecamatan, utusan dari pihak Perusahaan 
PT.Musi Hutan Persada dan Tim LPF sebagai 
Fasilitator kegiatan FGD tersebut. Kegiatan 
FGD diselenggarakan oleh Forum Sebahu 
Sejalan sebagai pelaksana yang diketuai oleh 
Aminullah,SH mewakili pihak perusahaan dan 
wakil ketua Amirz Thohalim selaku wakil dari 
pihak MHBM. Antara lain merupakan 
perwakilan dari MHBM di wilayah kabupaten 
Muara Enim. 

Dari penyelenggaraan kegiatan FGD 
tersebut telah didapati beberapa kesepakatan 
bersama peserta Fokus Group Diskusi tahap 
pertama menyengkut penyelenggaraan kegiata 
MHBM diwilayah kecamatan Rambang 
Dangku yang terbagi dalam tiga Tematik 
usulan aspirasi masyarakat antara lain  : 

1. Menyangkut Transparansi, antara lain : 

a. Harus adanya peta lokasi untuk 
kejelasan wilayah bagi masing-masing 
desa atau MHBM yang terkait dengan 
wilayah HTI. 

b. Harus adanya kejelasan pembagian 
peran dari masing-masing pekerjaan 
yang akan dilaksanakan dilapangan. 

c. Adanya transparansi dari plapon harga 
yang sebenarnya untuk setiap kegiatan 
pengelolan dilapangan dari pihak PT. 
MHP dan setiap plafon harga harus 
sama bagi masing-masing kelompok 
MHBM sesuai pekerjaan masing-
masing. 

d. Setiap RO tidak boleh dikerjakan  oleh 
karyawan PT.MHP dengan alasan 
apapun tanpa izin dari kelompok kerja 
MHBM. 

e. Pemotongan dan penyaluran Fee 
Manajemen 1% harus ketempat 
yang benar yaitu kelompok kerja 
MHBM. 

2. Untuk Jasa Produksi antara lain : 
a. Jasa Produksi untuk daur ketiga 

agar ditinjau ulang kembali dan 
disesuaikan dengan sistim per-
hitungan tonase bukan per meter 
kibik. 

b. Pendistribusian Jasa Produksi harus 
melalui MHBM Payung. 

c. Jasa Manajemen Fee sebesar 1% 
diperuntukan hanya bagi MHBM 
Payung dan MHBM desa.. 

 

3. MOU terbaru Untuk Daur ke Tiga : 
a. Tidak perlu terlalu banyak MOU, 

cukup satu tetepi melibatkan 9 desa  
yang termasuk dalam wilayah MHBM 
ek Marga Rambang Niru. 

b. Kepengurusan MHBM tingkat Desa  
maupun Kecamatan termasuk dalam 
butir-butir kesepakatan MUO. 

c. Pembuatan MOU harus didasari 
Hukum atau Notaris. 

d. Pembuatan MOU harus dihadirkan 
kedua belah pihak antara lain 9 desa 
terkait  dan pihak PT.MHP. 

Dari hasil kesepakan ini merupakan aspirasi 
dari kelompok-kelompok peserta FGD yang 
terdiri dari perwakilan empat desa eks Marga 
Rambang Niru yang disepakati bersama untuk 
dijadikan bahan usulan dan bahan 
pertimbangan bersama bagi kelompok MHBM 
dan pihak Perusahaan HTI PT. Musi Hutan 
Persada kedepan. Selain itu kesepakatan ini 
juga akan disepakati bersama perwakilan dari 5 
desa eks Marga Rambang Niru yang nantinya 
akan dikumpulkan pada kegiatan FGD tahap 
kedua.   
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FGD tahap kedua  dilaksanakan pada 
tanggal, 4 April 2006 di aula kantor desa Tebat 
Agung yang dihadiri oleh 40 orang peserta 
yang merupakan perwakilan dari 5 desa eks 
Marga Rambang Niru antara lain desa Tebat 
Agung, desa kasih Dewa, desa Lubuk Raman, 
desa Tanjung Menang dan desa Gerinam. 
Peserta FGD tahap kedua ini terdiri dari 
perwakilan masyarakat, perangkat desa, pen-
gurus MHBM desa dan MHBM Kecamatan, 
Pihak PT.MHP dan Tim LPF sebagai fasi-
litator. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari 
program kerja dari Forum Sebahu Sejalan 
selaku penyelenggara kegiatan tersebut. 

 

Dari hasil pelaksanan Fokus Diskusi 
Group yang diselenggarakan telah terkumpul 
beberapa aspirasi dari peserta diskusi antara 
lain menyangkut permasalahan-permasalahan 
dalam penyelengaraan program MHBM di 
wilayah kecamatan Rambang Dangku baik 
menyengkut kelompok MHBM itu sendiri 
maupun pihak perusahaan HTI. Issu sosial 
yang diketengahkan oleh beberapa wakil dari 
desa antara lain menyangkut  pelaksanaan 
program MHBM belum sepenuhnya menye-
ntuh kesemua lapisan warga masyarakat, 
sedangkan program pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan hutan bersama bersama masya-
rakat dalam bentuk kemitraan dari pihak 
perusahaan PT. Musi Hutan Persada belum 
berjalan dengan sempurna, masih banyak 
kesenjangan-kesenjangan dan kecurangan yang 
ditimbulkan yang sifatnya merugikan seba-
hagian warga masyarakat selaku anggota 
MHBM yang harus mendapat tanggapan dan 
perbaikan dimasa yang akan datang. 

 

Beberapa usulan dan spirasi masyarakat 
yang diperoleh dari penyelenggaraan Fokus 
Diskusi Group tahap kedua ini telah dilakukan 
pemokusan dari inti dari permasalahan yang 
digali bersama peserta FGD dengan membagi 
dalam beberapa tematik antara lain 
menyangkut proses tranparansi, pemetaan dan 
pengakuan lahan, akta ksepakatan terbaru dan 
kejelasan dari MHBM Kecamatan dan MHBM 
Desa di wilayah kecamatan Rambang Dangku 
dengan rincian sebagai berikut : 

1. Transparansi 

a. Pelaksanaan kegiatan MHBM harus 
dilakukan dengan baik sesuai 
dengan AD/ART yang berlaku. 

b. Penyelenggaraan kegiatan MHBM 
harus mengutamakan kesejahteraan 
anggota masyarakat. 

c. Perlunya keterbukaan dalam setiap 
langkah penyelenggaraan kegiatan 
MHBM pada semua anggota. 

d. Pelaksana dari kepengurusan  MHBM 
harus menjaga hubungan baik serta 
dikoordinasikan dengan berbagai pihak 
yang terkait. 

e. 25% dari lahan MHBM diharapkan 
untuk dapat dikembalikan kedesa 
untuk dijadikan lahan produktif guna 
menunjang perekonomian warga 
masyarakat di 9 (sembilan) desa. 

2. Pemetaan dan Pengakuan Lahan. 

b. Adanya eks lahan usaha atau Talang 
masyarakat dalam wilayah HTI 
PT.Musi Hutan Persada. 

c. Harus adanya kejelasan atau pemetaan 
dari wilayah HTI yang terkait dengan 9 
desa eks Marga Rambang Niru. 

d. Untuk kejelasan wilayah tersebut 
harus adanya pengakuan bersama 
yang diatur oleh MHBM desa 
masing-masing. 

3. Akta Kesepakatan Terbaru. 

a. Dalam akta kesepakatan terbaru harus 
adanya peningkatan Jasa Produksi dari 
nominal yang lama (20% dari 
pembagian hasil). 

b. Pihak perusahaan HTI diharapkan 
dapat mengembangkan usaha tani 
masyarakat. 

c. Untuk kedepan diharapkan adanya 
peningkatan program Infra Struktur  
bagi masyarakat. 

d. Diharapkan kesepakatan yang baru 
dapat mendukung dan meningkatkan  
kualitas sumber daya manusia warga 
desa setempat. 

4. MHBM Kecamatan dan MHBM Desa. 

a. Pihak MHBM Kecamatan (Payung) 
dalam pengambilan keputusan harus 
melibatkan MHBM desa. 

b. Diharapkan dalam pelaksanaan 
MHBM harus jelas pembagian peran 
dan tugas serta hak dan kewajiban. 

c. Diharapkan adanya transparansi 
informasi dari pengurus MHBM ke 
anggota dan warga masyarakat desa.   
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Beberapa usulan yang diketengahkan 
pada Fokus Diskusi Group tahap kedua ini 
banyak mengetengahkan tentang pelaksanan 
kegiatan MHBM baik tingkat kecamatan 
maupun tingkat desa yang sampai saat 
sekarang menurut anggota masyarakat belum 
berjalan dengan baik hal ini juga berkaitang 
dengan belum adanya dasar hukum organisasi 
yang mengatur pelaksaan kegiatan 
berorganisasi dalam bentuk anggaran dasar 
maupun anggaran rumah tangga dari MHBM 
tersebut baik ditingkat kecamatan maupun 
desa. Hal lain yang tidak kalah pentingnya 
adalah peran dari pihak perusahaan HTI 
PT.Musi Hutan Persada yang selama ini 
dianggap belum menyentuh pada warga 
masyarakat ditingkat bawah diharapkan oleh 
warga masyarakat untuk dapat diperbaiki dan 
ditingkatkan pelaksanaanya ditengah 
masyarakat. 

 untungkan dalam bentuk Mengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (MHBM) dan Mengelola 
Hutan Rakyat (MHR).   
 

Kegiatan FGD tahap ketiga dilaksanakan 
pada tanggal,  5 April 2006 bertempat di Aula 
KUD Persari Suni di desa Jemenang,  dihadiri 
oleh 20 orang peserta yang mewakili 9 desa eks 
Marga Rambang Niru. Pelaksanaan kegiatan 
FGD tahap ketiga ini bertepatan dengan adanya 
pertemuan rapat perangkat pemerintahan desa 
dan kecamatan dikantor Kecamatan Rambang 
Dangku berkaitang dengan telek dari Bupati 
Muara Enim tentang penyelenggaraan dana 
bantuan pembangunan pemerintah untuk desa-
desa. Kegiatan FGD tahap ketiga ini tetap 
diselenggarakan oleh forum Sebahu Sejalan 
meskipun beberapa aparat desa tidak dapat 
menghadiri dan telah didapati keseimpulan 
bersama dalam bentuk kesepakatan usulan-
usulan yang akan dinegosiasikan dengan pihak 
perusahaan HTI PT.Musi Hutan Persada dalam 
bentuk kesepakatan aspirasi warga masyarakat 
eks Marga Rambang Niru antara lain : 

 

1. PENGAKUAN SEJARAH DAN ASAL 
USUL LAHAN 
a. Penatan lahan sulit dilakukan karena 

disetiap areal sudah tumpang tindih  
dan telah terjadi perbauran penduduk 
wilayah eks marga Ranang Niru. jadi 
wilayah desa yang baru  yang ada 
sekarang ini tidak tidak dapat 
meniadakan sejarah lahan seperti itu. 
Lahan ex usaha yang ada dalam 
kawasan HTI. PT.MHP ada dalam 
wilayah administrasi desa-desa yang 
baru, harap dilihat dan dinilai dari 
aspek kesejarahan  dan budaya 
masyarakat eks marga Rambang Niru. 

b. Setiap eks usaha harus diatur oleh 
MHBM desa masing-masing, 
Pengakuan akan asal-usul ini 
merupakan sistem nilai  budaya eks 
marga rambang niru  yang harus 
dihormati oleh semua pihak. 

c. Dalam rangka kebersamaan dan 
persaudaraan marga eks Rambang Niru  
maka diminta kepada semua pihak 
untuk tetap dalam berisan  yang kuat 
dan bersatu dalam melakukan 
negosiasi dengan pihak PT.MHP. 
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FGD tahap ketiga merupakan kegiatan 

Fokus Diskusi Group dengan melibatkan 9 
desa diwilayah eks Marga Rambang Niru 
dalam rangka menyepakati hasil FGD yang 
telah diselengarakan pada FGD tahap pertama 
dan FGD tahap kedua. Pada FGD tahap ini 
merupakan kegiatan untuk merangkum 
berbagai usulan dan aspirasi warga masyarakat 
eks Marga Rambang Niru untuk dijadikan 
usulan dan kesepakatan bersama yang nantinya 
akan dijadikan acuan bagi warga dalam 
menyepakati bentuk kerjasama antara warga 
masyarakat dengan pihak perusahaan HTI PT. 
Musi Hutan Persada dalam rangka konsep 
pengelolaah hutan tanaman industri (HTI) yang 
dilaksanakan bersama-sama dalam bentuk 
kemitraan antara perusahaan dengan 
masyarakat yang berada di dalam atau sekitar 
wilayah serta yang terkait dengan lahan areal 
pengusahaan HTI dengan prinsip saling meng- 

FGD TAHAP KETIGA 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pemotongan  dan penyaluran jasa 
manajemen  1% harus ke tempat 
yang benar yaitu ketua kelompok 
kerja  (KK) sesuai ketentuan yang 
diatur dalam   AD/ART MHBM.   

  

3. JASA PRODUKSI DAN JASA 
MANAJEMEN. 
a. Pendistribusian  jasa produksi yang 

besarnya Rp. 2.500,- per m3 melalui 
MHBM kecamatan. 

b. Pengurus MHBM Kecamatan bersama-
sama dengan pengurus MHBM desa, 
kelompok kerja, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, tokoh adat, pemerintah 
desa, merumuskan dan memutuskan 
cara-cara pembagian dan pemanfatan 
dana jasa produksi tersebut. 

c. Jasa manajemen (Fee) sebesar 1% dari 
besarnya biaya setiap pekerjaan yang 
dinyatakan dalam RO, diperuntukan 
untuk biaya-biaya operasional  
menjalankan organisasi MHBM desa 
dan MHBM kecamatan eks marga 
Rambang Niru Kecamatan Rambang 
Dangku. 

d. Jasa produksi yang diterima oleh 
lembaga MHBM mewakili masyarakat 
untuk pelaksanaan daur III tanaman 
acasia mangium, harus dirubah besaran 
perhitungan jasa produksi per m3 atau 
perton harus dihitung dalam bentuk 
presentase dari nilaii pendapatan bersih 
(setelah dikurangi biaya prodiuksi, 
biaya angkuntan dan pajak-pajak, dan 
bunga bank). 
Mengenai pembahasan jasa-jasa 
produksi dan jasa manajemen yang 
lebih lengkap akan dibicarakan dan 
diatur dalam AD/ART  MHBM 
kecamatan Rambang Dangku. 
 

4. AKTA PERJANJIAN BARU 
KEMITRAAN DENGAN PT. MHP. 
a. Dengan perkembangan situasi tahun 

2001-1006 yang mengalami banyak 
perubahan, maka perjanjian (MOU) 
yang dibuat pertama antara pengurus 
MHBM dengan PT.MHP untuk rotasi 
tanaman ke II perlu ditinjau ulang 
dalam segala hal. 

b. Akta perjanjian (MOU) antara 
masyarakat peserta MHBM dengan 
pihak PT.MHP yang mencakup 9 
wilayah desa eks marga Rambang Niru 
kecamatan Rambang Dangku diwakil- 
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2. TRANSPARANSI (KETERBUKAAN) 
PELAKSANAAN PROGRAM MHBM 
DI EX MARGA RAMBANG NIRU. 

 

c. Pengurus MHBM payung tingkat 
kecamatan Rambang Dangku harus  
menjalankan ketentuan-ketentuan yang 
ada dalam AD/ART secara terbuka 
(transparan), jujur,konsekuen dan 
bertanggung jawab. 

d. Program dan rencana kerja pengurus 
MHBM tingkat Kecamatan harus 
menitikberatkan bagi kepentingan  
kesejahteraan anggota / masyarakat. 

e. Pengurus MHBM tingkat kecamatan 
Rambang Dangku harus menjaga hubu-
ngan baik dengan semua komponen yang 
ada di MHBM desa, dan juga dengan 
pihak lain yang terkait dengan MHBM. 

f. Pengurus MHBM kecamatan dalam 
setiap pengambilan keputusan harus 
melibatkan  pengurus MHBM desa, sehi-
ngga pengurus MHBM desa dapat 
memberikan penjelasan kepada warga 
masyarakat yang terkait dengan program 
MHBM. 

g. Harus ada kejelasan hak, tanggungjawab 
dan pembagian tugas antara pengurus 
MHBM tingkat Desa dengan pengurus 
MHBM kecamatan. Dengan adanya ke-
jelasan ini maka hasil pengelolaan hutan 
model MHBM akan berhasil maksimal 
dan akan menghilangkan rasa kecurigaan 
serta meningkatkan kepercayaan. 

h. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjan 
lapangan, maka seharusnya Rencana 
Operasional (RO) pekerjaan dari PT. 
MHP langsung diberikan  kepada 
kelompok kerja MHBM tingkat desa 
dengan dilengkapi data tentang : 
• Peta Lokasi kerja harus jelas. 
• Uraian tentang jenis pekerjaan yang 

akan dilakukan. 
• Ketentuan besaran harga setiap 

pekerjaan yang benar-benar dari 
pihak PT.MHP. dan harga tersebut 
harus sama menurut pekerjan 
masing-masing di seluruh wilayah 
kerja MHP di eks marga Rambang 
Niru. 

• Setiap RO tidak boleh dikerjakan 
oleh karyawan  PT. MHP dengan 
alasan apapun tanpa izin dari 
kelompok kerja (KK) MHBM desa 
dan Ketua KK. 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari beberapa hasil kesepakatan ini 
merupakan aspirasi warga masyarakat 
Rambang Niru dalam bentuk rancangan usulan 
yang permanen untuk dapat ditindaklanjuti 
bersama dengan pihak perusahan HTI PT. Musi 
Hutan Persada dalam rangka menjalin 
kerjasama dalam bentuk kemitraan yang saling 
menguntungkan bagi warga masyarakat 
maupun pihak perusahan PT.Musi Hutan 
Persada secara adil dan berkelanjutan. sejalan 
dengan sejalan dengan program pembinaan  
masyarakat desa hutan yang diselenggarakan 
oleh PT. Musi Hutan Persada dan program 
Gerbang Serasan pembangunan daerah 
kabupaten Muara Enim dengan tujuan akhir 
berupa peningkatan pendapatan menuju pada 
peningkatan kesejahteraan dan kemandirian 
masyarakat. 

 Untuk tindak lanjut dari kegiatan FGD 
tahap I dan III ini, dilaksanakan FGD tahap IV 
khusus bagi karyawan, staf dan Manajemen 
perusahaan HTI PT. Musi Hutan Persada dalam 
rangka menggali aspirasi tentang pelaksanaan 
kegiatan pembinaan masyarakat desa hutan, 
mengelola hutan bersama masyarakat dan 
mengelola hutan rakyat yang nantinya 
diharapkan akan didapati garis besar yang akan 
dijadikan titik temu dari akar permasalahan 
dalam penyelenggaraan kemitraan antara 
masyarakat dengan pihak perusahaan  dalam 
FGD tahap kelima nantinya.    
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kan kepada MHBM kecamatan serta 
perwakilan MHBM desa. MHBM 

c. Pembuatan akta perjanjian (MOU) 
antara pengurus MHBM kecamatan 
dengan PT.MHP harus dibawah 
payung hukum (Akta Notaris). 

d. Pembuatan dan penandatangan akta 
perjanjian harus disaksikan  oleh 
MHBM eks marga Rambang Niru 
dari 9 desa. 

e. Peran PT.MHP dalam pembangunan 
desa dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sekitar HTI harus terus 
ditingkatkan. Salah satu peran 
PT.MHP yang sangat diharapkan 
oleh masyarakat adalah pengem-
bangan usaha perkebunan  bersama-
sama dengan tanaman acasia, 
misalnya pengembangan tanaman 
karet, kopi, palawija, dan kelapa 
sawit dalam areal HTI. 

f. Pihak PT.MHP harus meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui 
proyek infrastruktur  (menyerap 
tenaga kerja, membantu fasilitas 
kesehatan masyarakat, menghormati 
sosial budaya dan pembangunan 
fasilitas keagamaan). 

g. Pihak PT.MHP harus ikut 
mendukung dan mendanai pening-
katan SDM di sekitar perusahaan 
berada. 

 

DATA -DATA 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drungan permasalahan lahan dan 
pengakuan lahan eks usaha dan 
perladangan serta elit-elit yang melakukan 
pemboikotan dan sabotase dilapangan. 
secara umum dalam pertemuan tersbut  
 

Permasalahan lapangan yang terjadi 
saat ini disebabkan antara lain : 
1. Belum berjalan kepengurusan MHBM 

ditingkat lapangan secara optimal  
2. Masih lemahnya mekanisme kerja dari 

beberapa kepengurusan MHBM di 
tingkat lapangan. 

3. Aturan-aturan dari pelaksanaan 
kegiatan MHBM tidak berjalan dengan 
baik. 

4. Kurangnya pengayoman terhadap 
masyarakat oleh pengurus MHBM 
sehingga memunculkan rasa ketidak 
percayaan warga masyarakat terhadap 
kelembagaan MHBM yang ada.  

5. Faktor budaya masyarakat yang belum 
siap untuk  mengikuti perubahan-
perubahan. 

 

Untuk kedepan diperlukan metode 
baru pemecahan masalah yang terjadi 
dilapangan berkaitan dengan konflik 
horizontal dan konflik pertikal yang terjadi 
antara perusahaan dan masyarakat serta 
dengan adanya kegiatan ini diharapkan 
akan memberikan jalan keluar untuk 
menegahi permasalahan yang terjadi antara 
masyarakat  dengan pertimbangan peluang 
kerja dan peluang berusaha yang diadakan 
oleh perusahan HTI dengan menempatkan 
peran serta masyarakat sebagai pelaku 
pembanguan. 
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Kegiatan FGD tahap IV ini merupakan 
kelanjutan dari kegiatan FGD sesudahnya 
antara lain merupakan agenda kegiatan dari 
Forum Sebahu Sejalan untuk memfasilitasi 
kegiatan MHBM di kabupaten Muara Enim. 
kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal, 9 
Mei 2006 bertempat di kantor PT.MHP Km.10 
Pendopo. Dan dihadiri oleh 15 orang peserta 
antara lain Staf Community Development, 
Manejer Unit, wilayah serta staff PT.Musi 
Hutan Persada. Kegiatan ini dipimpin oleh Tim 
LPF-Program sebagai fasilitator antara lain 
menggali permasalahan yang terjadi dilapangan 
berkaitan dengan jalanya kegiatan pengelolaan 
tanaman HTI PT. Musi Hutan Persada. 
 

Dari hasil pertemuan tersebut didata 
permasalahan yang terjadi dilapangan yang 
berdampak pada keterbatasan ruang gerak 
dari pelaksana staff lapangan PT. MHP 
untuk menyelenggarakan tugas mereka 
yang berdampak pada penurunan kinerja 
staff lapangan  sedangkan mereka dituntut 
dengan adanya target kerja yang harus 
diselesaikan dalam jangka waktu tertentu 
sesuai scedull kegiatan pengelolaan 
tanaman HTI. Dari beberapa kali aktivitas 
lapangan petugas lapangan telah meng-
adakan pertemuan dengan warga masya-
rakat akan tetapi tidak ada jalan 
penyelesaian dari permasalahan yang 
terjadi tersebut. Jika terjadi suatu permasa-
lahan yang melibatkan masyarakat sangat 
disayangkan sekali tidak ada penyelesaian 
dari pengurus MHBM, seakan-akan me-
reka lepas tangan dan menyerahkan perma-
salahan tersebut pada pihak perusahaan.  

 

Salah satu aktivitas masyarakat yang 
sangat menghambat lancarnya kegiatan 
lapangan yaitu dengan adanya kegiatan 
penutupan jalan oleh beberapa oknum 
masyarakat di beberapa desa sehingga kayu 
acasia mangium yang telah ditebang tidak 
dapat diangkut ke pabrik pegolahan bubur 
kertas PT.TEL. dengan menumpuknya 
kayu tebangan tersebut akan menimbulkan 
permasalahan bagi semua petugas lapangan 
dan dapat merugikan perusahaan. Issu 
terbaru dewasa ini adalah  munculnya ke-   
 

FGD TAHAP KEEMPAT 



    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada sesi lain juga dibahas tentang 
peluang-peluang usaha yang dapat memberikan 
sumber pendapatan bagi kelompok masyarakat 
khususnya MHBM dalam Bentuk jasa kerja 
dan jasa usaha yang cukup besar bagi 
masyarakat antara lain dalam kegiatan 
pengelolaan tanaman HTI mulai dari pembu-
kaan lahan (land Clearing)  penanaman, 
pemupukan, pemeliharaan tanaman, Pene-
bangan dan Jasa angkutan  yang jauh lebih 
besar dari Fee manajemen dan jasa produksi 
yang diterima oleh kelompok masyarakat dan 
sampai sekarang masih melibatkan jasa tenaga 
kerja dari luar desa dan dikelola oleh 
pengusaha yang berasal dari luar desa. 
Kesemuanya ini merupakan peluang besar bagi 
masyarakat jika dikelola dengan serius seperti 
yang digambarkan oleh Maneger keuangan 
PT.Musi Hutan Persada, dan semoga in bukan 
hanya cuma harapan bagi masyarakat MHBM 
tanpa realisasi yang nyata. hal ini juga 
berpulang pada kesepakatan dari kedua belah 
pihak antara faktor kepercayaan dan 
keterbukaan untuk memanfaatkan peluang 
tersebut. 
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FGD tahap kelima diadakan pada 

tanggal, 11 Mei 2006 dengan mempertemukan 
pihak Masyarakat eks Marga Rambang Niru 
dan MHBM di 9 desa kecamatan Rambang 
Dangku dengan pihak perusahan HTI PT.Musi 
Hutan Persada, bertempat di kantor PT.MHP 
Km.10 pendopo. Pada pertemuan ini 
diharapkan adanya titik temu dari 
permasalahan yang telah terjadi dewasa ini 
ditingkat lapangan dengan harapan adanya 
negosiasi bersama dari kedua belah pihak 
untuk mencari jalan keluar dari permaslahan 
tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh 47 orang 
peserta diskusi yang terdiri dari warga 
masyarakat eks Marga Rambang Niru, 
pengurus MHBM tingkat desa dan kecamatan 
Rambang Dangku, perangkat desa dan tokoh 
masyarakat, Pihak Manajemen dan staff PT. 
Musi Hutan Persada dan Tim LPF program 
sebagai fasilitator pada pertemuan tersebut. 

 

Pada Fokus Diskusi Group tahap ini telah 
dibahas permasalahan yang mendasar untuk 
berkolaborasi dalam mewujudkan kegiatan 
kemitraan yang seimbang dengan 
pertimbangan azas manfaat serta keberlanjutan 
dari program kemasyarakatan tersebut. Pihak 
Perusahaan dalam kontek suatu kelembagaan 
yang solid harus bersedia untuk membuka diri 
dalam mengadapi kelompok masyarakat 
dengan berbagai permasalahan yang ada di 
kelompok masyarakat (MHBM) antara lain 
masalah rendahnya kualitas sumber daya 
manusia, tingginya rasa solidaritas antara 
sesama serta masalah kemiskinan yang terjadi 
ditengah masyarakat dewasa ini. Permasalaha 
lain yang terjadi di kelompok masyarakat 
adalah krisis kepemimpinan  yang belum dapat 
memunculkan suatu figur yang berkarismatik 
untuk menyatukan berbagai golongan, 
rendahnya partisipasi dari berbagai anggota 
masyarakat serta konflik internal dari 
kelompok itu sendiri. Salah satu faktor yang 
tidak kalah pentingnya adalah peran serta dari 
pihak pemerintah daerah dalam kontek 
penyelenggara pembangunan dengan peraturan 
dan kebijakan-kebijakan yang mengayomi 
berbagai lapisan masyarakat dan perusahaan 
sebagai salah satu faktor yang mendukung 
program pembangunan daerah harus berjalan 
serasi dan seimbang. 

FGD  TAHAP  KELIMA 
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Dari hasil pertemuan bersama pada FGD tahap V tersebut  telah membuahkan hasil 
kesimpulan bersama antara masyarakat eks Marga Rambang Niru dengan Perusahaan 
PT.Musi Hutan Persada antara lain : 
 

1. Perlu dibangun kebersamaan dengan mengedepankan kesejahteraan basis massa. 
2. mengedapankan masa depan dengan mengambil hikmah dari MOU-MOU masa lalu. 
3. Perlunya MHBM yang solid dengan kepemimpinan  dan kepengurusan yang lurus yang 

mendahulukan kepentingan masyarakat banyak, dengan berpedoman pada AD dan ART 
yang disepakati. 

4. Perlunya  sosialisasi AD dan ART sampai dengan tingkat desa dan pihak terkait. 
5. PT.MHP bersedia mulai memberikan modal kerja untuk MHBM dan perhatian sosial 

lainnya. 
6. MHBM perlu mengabil kesempatan kerja yang selama ini  banyak diambil dan 

menguntungkan kontraktor dan pribadi tertentu. 
7. MOU rotasi tahap kedua tetap disepakati apa adanya, sedangkan MOU untuk rotasi  

tanaman ketiga perlu dinegosiasi ulang. 
8. Perlu penguatan-penguatan kelembagaan desa dan kecamatan, sumber daya manusia dan 

kewirausahaan melaui training, pendampingan dan model. 
 

Pada tanggal 6 April bertempat di sekretariat Forum Sebahu Sejalan telah dilakukan kegiatan rapat 
bersama antara Tim LPF dengan pengurus MHBM Kecamatan Rambang Dangku dalam rangka 
menyususun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MHBM eks Marga 
Rambang Niru. Kegiatan ini telah difasilitasi oleh Forum sebahu sejalan  sebagai bagian dari 
program kerja pemberdayaan masyarakat dan kelompok MHBM bersama PT.MHP. 

 

Pada pertemuan yang dihadiri oleh 17 orang pengurus MHBM Rambang Dangku dan 
dihadiri langsung oleh LPF project Leader , Philippe Guizol serta tim LPF lainya. Pertemuan ini 
merupakan rapat pertama yang dilakukan disekretariat Forum sebahu sejalan denga kondisi 
peralatan yang ala kadarnya. Akan tetapi tidak mengurangi esensi dari pertemuan tersebut dimana 
peserta rapat dapat melaksanakan pertemuan tersebut dengan Motivasi dan semangat yang tinggi 
demi mewujudkan suatu perubahan lembaga MHBM ke arah yang lebih baik . 

 

Pertemuan berakhir pada jam 18.30 dengan membuahkan hasil semacam kerangka pemikiran 
untuk sebuah AD/ART yang nantinya akan menuju rapat pleno  pembahasan rancangan AD/ART 
yang telah disusun oleh tim khusus dari kepengurusan MHBM eks Marga Rambang Niru nantinya. 
   

Catatan dari Sekretariat Forum Sebahu Sejalan 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

ART tersebut adalah “Terciptanya kondisi 
kehidupan masyarakat eks Marga Ram-bang 
Niru yang sejahtera” dan misi organisasi ini 
adalah : 
1. Membangun kemirtaan yang saling 

menguntungkan antara masyarakat dengan 
PT. Musi Hutan Persada. 

2. Mewujudkan tanggung kawab perusahaan 
terhadap kesejahteraan masyarakat di 9 
desa eks Marga Rambang Niru. 

3. Mengurangi angka pengangguran di 
masyarakat eks Marga Rambang Niru. 

 

Secara umum pembahasan Draf 
AD/ART ini belum dapat diselesaikan karena 
keterbatsan waktu  pda saat itu maka disepakati 
untuk melakukan pertemuan selanjutnya pada 
tanggal 18 April 2006 di tempat yang sama. 
Untuk penyelenggaran kegiatan ini forum 
sebahu sejalan  juga ikut memfasilitasi dalam 
bentuk penyelenggaraan dana rapat karena 
pada saat tersebut lembaga MHBM telah 
mengajukan usulan bantuan dana pada pihak 
perusahaan dan belum ada realisasi. 

 

Dari rencana kerja pengurus MHBM 
selanjutnya akan mengagendakan rapat pleno 
lanjutan guna pengesahan dari draf AD/ART 
tersebut serta pembuatan rencana kerja dari 
organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab dari kepengurusan MHBM 
yang baru terbentuk menyangkut yang tidak 
lepas dari dukungan pendanaan dari pihak 
perusahaan agar kegiatan lapangan berjalan 
dengan lancar dan tertib..    Semoga.      
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Bertempat di Aula Kantor Camat 
Rambang Dangku,, hari Sabtu tanggal, 8 April 
2006. Pengurus MHBM eks Marga Rambang 
Niru Kecamatan Rambang Dangku telah 
melakukan rapat pleno untuk membahas draf 
Angaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga 
(AD/ART) MHBM eks Marga Rambang Niru. 
Pertemuan tersebut dihadiri oleh 20 orang 
anggota pengurus MHBM eks Marga Rambang 
Niru dan dipimpin langsung oleh ketua MHBM  
Amirz Thohalim dn dihadiri oleh Tim LPF 
untuk ikut dalam memberikan sumbang saran 
serta masukan pada rapat pleno tersebut. 

 

Pemaparan dari draff AD/ART tersebut 
disampaikan langsung oleh ketua panitia kerja 
AD/ART Usman Feriyansah dan didampingi 
oleh sekretaris umum Hasbi serta Aris Mawan 
wakil sekretaris umum  MHBM rambang Niru. 
Konsep dasar dalam AD/ART tersebut 
menjelakan tentang Hutan merupakan 
komponen lingkungan hidup ciptaan Tuhan 
YME harus dikelola dengan baik untuk tujuan 
kesejahteraan umat manusia  dan diharapkan 
Usaha yang dilakukan pada alam tersebut 
bukan hanya mementingkan keuntungan 
perusahaan semata, akan tetapi juga wajib  
memikirkan pihak-pihak lain yang terkena 
dampak prilakuk bisnis tersebut dalam bentuk 
tanggung jawab Sosial (corporate social 
resposibility) serta kelestarian hutan itu sendiri 
untuk masa yang akan datang. 

 

Selain itu juga Visi dari MHBM eks 
Marga Rambang niru yang tertuang dalam AD/ 

SIDANG PLENO PEMBAHASAN AD/ART 
MHMB EKS MARGA RAMBANG NIRU 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eks Marga Rambang niru dibawah 
pengawasan ketua MHBM Amirz 
Thohalim dan pengurus lainya. Serta meli-
batkan anggota pemuda dan masyarakat 
MHBM untuk melaksanakan kegiatan 
tersebut. 
 

 Untuk kelegalan dari kegiatan 
tersebut, pengurus MHBM eks Marga 
Rambang Niru telah membuat surat tertulis 
secara resmi kepada Camat Rambang 
Dangku dan ditembuskan pada pihak 
Aparat keamanan setempat, Kepala desa di 
9 (sembilan) desa terkait dan pihak 
perusahaan PT.Musi Hutan Persada. Adri 
setiap kendaraan angkut kayu acasia 
amangium yang dicatat tonase angkutan 
kayu dipungut biaya administrasi seadanya 
guna kelancaran tugas dan uang lelah dari 
petugas yang melakukan kegiatan 
pencatatan pada pos tersebut. 
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Langkah awal dari program kerja 
MHBM eks Marga Rambang Niru, maka pada 
awal bulan Mei 2006 di desa Jemenang telah 
didirikan Pos Pencatatan kayu MHBM yang 
diprakarsai oleh pengurus MHBM eks Marga 
Rambang Niru. Pos Pencatatan  kayu ini 
diadakan dalam rangka penertiban administrasi 
dan pengecekan uang Jasa Produksi yang 
diterima oleh masyarakat MHBM eks Marga 
Rambang Niru tahun 2006 seperti yang 
tertuang dalam MoU dan Akta kesepakatan 
dengan pihak PT. Musi Hutan Persada. 

 

Inisiatif dari pendirian Pos Pencatatan 
kayu ini  adalah transparansi dan keabsahan 
data-data produksi kayu yang berkaitan dengan 
penerimaan jasa Produksi dari pelaksanaan 
kegiatan kemitraan antara MHBM dengan PT. 
Musi Hutan Persada. serta pencatatan jumlah 
produksi kayu acasia mangium yang telah 
diangkut dari lokasi penebangan diwilayah 
MHBM Kecamatan Rambang Dangku. 

 

Pengaturan penjagaan dan administrasi 
dilaksanakan langsung oleh Kardiono selakuk 
koordinator Operasional dan Produksi MHBM   
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Buletin Forum Sebahu Sejalan. 
Diterbitkan  Forum Sebahu Sejalan kabupaten 
Muara Enim sebagai media komuniasi dan 
informasi dan koordinasi antar kelompok 
MHBM dan MHR serta Stakeholder dan 
masyarakat sekitar kawasan HTI PT. Musi 
Hutan Persada  sekabupaten Muara Enim.  
 
Media ini diharapkan dapat memberikan 
masukan-masukan dan berbagai informasi 
berjalanya kegiatan MHBM dan MHR serta 
merupakan jembatan silahturahmi bagi 
anggota masyarakat yang terkait dengan 
program sosial kemasyarakatan yang 
dikembangkan oleh perusahaan HTI PT. Musi 
Hutan Persada.  
 
Penulis mengharapkan kritik dan sumbang 
saran serta informasi lain dalam bentuk tulisan 
untuk dapat disebarluaskan  kepada semua 
khalayak pada umumnya khususnya 
masyarakat MHBM dan MHR. 

PENGANTAR REDAKSI 
 
Pembaca yang Budiman,  Puji Syukur 
kita Panjatkan kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa bahwa, dengan terbitnya 
bulletin ini diharapkan agar dapat 
mem-berikan suatu bahan bacaan 
bagi kita semua dalam rangka 
mengamati perkembangan dan 
melaksanakan aktivitas kerja serta 
berjalannya program kemitraan antara 
masyarakat MHBM dan MHR se-
kabupaten Muar Enim  dengan pihak 
Perusahaan HTI PT. Musi Hutan 
Persada yang kita harapkan agar 
dapat memberikan masukan dan 
upaya-upaya positif bagi perkem-
bangan dan kemajuan  masyarakat 
disekitar kawasan HTI PT.MHP pada 
khususya dan Masyarakat kabupaten 
Muara Enim pada umumnya. 
 
Berawal dari tahun 2000 program 
MHBM bergulir ditengan masyarakat 
kabupaten Muara Enim dan kabupaten 
lainya  yang bertujuan memberikan 
lapangan pekerjaan baru dan peluang 
bagi peningkatan perekonomian 
masyarakat khususnya bagi masya-
rakat di dalam kawasan / wilayah 
perusahaan HTI atau masyarakat yang 
terkait dengan lahan/areal  pengusa-
haan HTI dengan prinsip saling 
menguntungkan dan diharapkan dapat 
berkontribusi bagi pembangunan 
daerah serta  masyarakat. 
 
Berkaitan dengan hal tersebut Forum 
Sebahu Sejalan bekerjasamaa dengan 
pihak perusahaan telah mencoba 
untuk melihat permasalahan dan 
kendala yang telah terjadi dan 
berkembang ditengah masyarakat 
berkaitan dengan pengelolaan dan 
program kerja kelompok MHBM dan 
MHR di kecamatan Rambang Dangku 
yang telah difasilitasi oleh Tim LPF 
Kebupaten Muara Enim mencoba 
melakukan kegiatan penelitian aksi 
riset serta diskusi penggalian aspirasi 
masyarakat melali kegiatan FGD 
(Fokus Group Diskusi) bersama 
anggota masyarakat dan pengurus 
MHBM serta  pihak Perusahaan HTI 
PT.Musi Hutan Persada  dalam bulan 
maret dan mei 2006 untuk dapat kita 
amati hasinya dalam bulletin ini. 
 
Semoga informasi ini akan 
memberikan masukan-masukan bagi 
kita semua dalam rangka memperbaiki 
dan belajar dari pengalaman yang ada 
untuk menuju kehidupan yang lebih 
baik dimasa yang akan datang. 
Wasallam. 


