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1. Bangsa Indonesia berkewajiban untuk terns mendorong agar rnasyarakat desa 
hutan (MDH) dapat berkembang rnaju sesuai dengan tantangan-tantangan b m ,  
untuk mencap  keseirnbangan ekosistem (dam dan sosial ) baru yang semalun 
mensejahterakamya. Kemajuan kesejahteraan tersebut hams mengandung arti 
pmngkatan absolut serta p e w t a n  relatif terhadap kemajuan kelompok 
masyarakat @tang di sekitarnya, khususnya yang bekerja dalarn kegiatan 
kehutanan (HPH, HTS, hdustri, dsb.). Setiap upaya Pemerintah dan Swasta untuk 
mendorong kemajuan MDH haruslah berorientasi pada peningkatan kem;unpuan 
intend mereka untuk rneningkatkan kesejahteraannya. 

2. Masalah pembangunan MDH, yang pada umumnya bersiht tdisional (dan taat 
pada n o m  dan nilai tmdisional tersebut) rnemerlukan pemahaman yang 
seksama dan mendalam tentang kondisi serta drnamika sosial-ekonomi-budaya 
setempat, tennasuk pola kehidupan dan mata pencahariannya. Proses 
pembangumn drharapkan akan lebih lancar (efektif dan efisien) clan 
berkelanjutan apabila menggunakan rekayasa pembangunan yang 
memperhatlkan dan mernanfaatkan segala potensi &namis yang ada pada 
masyarakat setempat tersebut. Rekayasa yang mernanfaatkan dan men?;alutkan 
potensi dari dalam tersebut akan bersifat hemat dan rnenghindarkan kegoncangan 
budaya (cultlrrrrf shock). 

3 Untuk memahami kondisi dan dinamika MDH pelu dipelajari dm di~dentifikasl 
parameter-parameter sosialekonomi-budaya, yang sekurang-kurangnya sebagai 
benkut. 
a. Struktur mata pencaharian dan stnrktur pendapatan 
b. Stmktur pendidkin d m  keterampilan 
c. Kegiatan ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan hutan dan kehubnan 
d. Motivasi dari kegiatan-kegiatan tersebut pada butir c, baik yang menyangkut 

motivasi ekonomi. sosial (norma dan nilai), politik maupun 
agamakepercayaan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung 
rncngganggu/rnemsak h u tan dart kehutanan. 

Kcmudtali dar~ pai,;imetc:--paramctcr tersebut digali dan hkenali sumber atau inti 
:ckq asa pcmbangunan \ail? aka1 d~tcrapkan 



4 Kdkayasa pcmbangunan dalam rangka PMDH hcnhknya mcrnenuh kntcna 
scbagai benkut 
a Sudah ada atau sudah dikenal masvarakat. seh~ngga dapat scgcra bcrjalan 

dungan Imcar karcna sejalan dcngan d l n m ~ k a  sos~al-ckonom~-budayd 
ictcmpat 

b Mempunya~ potcnsi sumber (input produksr ) yaang memadai. atau kalaupun 
bclum mcrnadal surnbcr tcrsebut masih &pat dikcrnbmgkan 

c Mcmpunyar potcrls~ pasar > ang mcmada~. atau dapat d~kembangkan 
d Dapat sgalan. atau sekurang-kurangnya tldak bcrtcntangan, dengan 

pclestarian sumbcrda!a hutan dan kcgtatan kehutanan 
e Sgalan dengan kcbqaksmaan pembangunm nastonal dm daerah 

5 Kcgiatan atau program PMDH t~dak dapat d ~ b u r ~ t  scragam dan tcrstandar 
rncngitlgat kond~si dan d~namika MDH maslrig-rnaslrlg tenlpat sang berbcda- 
beda Seha~at contoh )arg smgat balk, dapat dhihat has11 peneht~m Inouc 
(I 987- 1989) sebagai bcrikut 

Table 20. Sourcr c!/lnconr~ /?.hl 

3;r:i rabcl di atas dapar dilihat bahwa keglatan PMDH dr behagal desa 
sellarusnya bcrbcda-bcdd discsuaikan dcngan kondisinya masing-masing. 
Misalnya untuk Dtw Noho.~ Schanunl: dm Long Mrlay (Suku I l a y u k  Punanl 
scbaiknya pcmukiman ddiarahkan untuk menunjang pernungutan dan pengolahan 



kerajinan rotan clan hasil hutan non-kayu lainnya. Demihan pula untuk Desu 
Long Betaoh (Suku Dayak Ken*. Sementara itu d~ Desa Long Ampung 
ditujukan untuk menunjang pengembangan pcrtanian pangan.pad daa 
petemakan. Demilaanlah seterusnya dapat digali untuk desadesa lainnya. 


