
BAGAN ALIR PERMOHONAN HUTAN ADAT KEPADA MENTERI LHK 

Garis proses 
Garis tembusan 
Ketidaklengkapan syarat 

Durasi pelaksanaan Pemohon -----------------------------------------
mengajukan Menteri LHK 
permohonan 
hutan Adat 

Sy a rat: 
1. Perda tentang MHA jika wilayah adat 

berada dalam Kawasan Hutan, atau 
Prociuk hukum daerah lainnya jika wilayah 
adat berada di luar Kawasan Hutan. 

2. Data spasial area hutan ada yang 
dimohonkan: letak, luas, batas-batas, 
bukti hak, dan peta lokasi dengan skala 
1:50.000. 

3. Untuk pemohonan hutan adat dalam 
satu kabupaten, peta ditandatangani 
Bupati/walikota, untuk lintas kabupaten/ 
kota, peta ditandatangani Gubernur, dan 
untuk lintas provinsi peta wilayah adat 
difasilitasi oleh Dirjen. 

4. Surat pernyataan dari MHA untuk 
menetapkan wilayah adatnya sebagai 
hutan adat. 

5. Nama MHA, Nama Ketua MHA, Alamat 
domisili MHA. 

6. Profil MHA: sejarah, silsilah, adat, hukum 
adat, sosial, ekonomi, dan budaya. 

Belum lengkap 

Pemohon melengkapi 
dokumen permohonan 

Sudahlengkap 

Berita Acara Hasil Verifikasi 
yang ditandatangani oleh 
ketua tim dan disetujui oleh 
pemohon, dilaporkan 
kepada Dirjen PSKL. 

Dirjen PSKL atas nama 
Menteri LHK menetapkan 
Hutan adat sesuai fungsinya 

J..- Dasar hukum: 

~ Shari 

Permohonan dapat difasilitasi oleh 
UPT, KPH, Perum Perhutani, Pokja PPS, 
Perguruan Tinggi setempat atau LSM. 

Validasi dokumen permohonan 
hutan adat oleh Dirjen PSKL dan 
Direktorat PKTHA 

~ 3 hari 

Direktur atas nama Dirjen melakukan 
validasi dokumen permohonan 

Dokumen permohonan tidak 
lolos validasi 

~ 3 hari 

Verifikasi lapangan atas 
permohonan hutan adat untuk periksa: 
1. Keberadaan dan keabsahan pemohon, 

dokumen permohonan, hutan adat yang 
dimohon. 

2. Kondisi tutupan lahan. 
3. Letak hutan adat dalam dokumen tata 

ruang provinsi/kabupaten/kota. 

~ 7 hari 

Dirjen PSKL melapor hasil 
berita acara kepada Menteri 
LHK 

- 1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Pokja PPS: Kelompok Kerja 
yang membantu fasilitasi dan 
verifikasi kegiatan percepatan 
perhutanan sosial. Masyarakat Hukum Adat: Kelompok masyarakat yang 

secara turun temurun bermukim di wilayah geografis 
tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, 
adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, 
serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 
ekonomi, politik, sosial dan hukum. 

Mitra donor 

2. Peraturan Menteri LHK No.32/MenLHK·Setjen/ 
2015. 

3. Peraturan Menteri LHK No.P.83/MenLHK/Setjen/ 
KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. 

4. Peraturan Dirjen PSKL No. P.l/PSKL/SET/ 
KUM.1/12/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan 
Validasi Hutan Hak. 

Mitra peneli t ian 
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