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Pengantar Redaksi

Tahun 2018 segera berakhir dan tahun 2019 segera 
kita masuki dan jalani dalam kehidupan kita baik 

sebagai pribadi, keluarga, kelompok, maupun sebagai 
bangsa. Waktu menurut manusia atau cronos memang bisa 
dihitung,	 diperkirakan,	 atau	 bisa	 dikuantifikasikan.	 Itulah	
berkah - karunia dari Sang Khalik yang punya kedaulatan 
dan kekuasaan atas waktu - Nya yang tidak bisa dihitung, 
diperkirakan,	atau	dikuantifikasikan	atau	koiros. 

Logos atau pikiran - akal sehat adalah berkah - karunia 
luar biasa kepada mahluk ciptaan - Nya yang bernama 
manusia itu. Pencarian manusia tentang dirinya dan 
interaksi dengan sesamanya diekspresikan dalam hukum 
manusia atau human law/lex humana yang mampu 
dijangkau dari atau dengan akalnya. Sesuatu yang digali dari 
realita konkrit hukum alam atau natural law/lex natura. 
Jangkauan akal manusia memang terbatas, maka diberikan 
petunjuk oleh Sang Penciptanya dengan hukum pewahyuan 
atau devine law/lex defina, agar manusia mampu 
mengenal hukum keabadian atau eternal law/lex eterna 
ketempat terakhir manusia berada - sesuatu yang melampaui 
akal manusia (beyond the logic). 

Perubahan demi perubahan pasti terjadi. Dalam 
jangkauan akal sehat, itu semua harus disikapi dengan tata 
pikir dan olah pikir sebagaimana pranata hukum - hukum 
tersebut. Itulah mengapa Majalah Rimba Indonesia beberapa 
volume terakhir mengangkat tema manusia dan perubahan 
yang terjadi dan yang akan terjadi. Kali ini mengangkat tema: 
Pembangunan Sumberdaya Manusia Kehutanan. 
Kontribusi dari para penulis hendaknya menimbulkan 
antitesis dan mendapatkan sintesis bagi kita semua. Budaya 
semacam ini diyakini akan membawa ke arah peradaban 
yang maju. Karena mustahil kebenaran (apalagi keadilan) 
adalah hasil klaim sepihak. 

Selamat menikmati sajian kami, dan selamat dalam 
memasuki dan menjalani tahun baru 2019.
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KEPEMIMPINAN KEHUTANAN
DI ERA MILLENNIAL

Oleh: Dr. Transtoto Handadhari
Rimbawan Senior Lulusan UGM Yogyakarta dan University of Wisconsin at Madison USA, Direktur Utama Perum 

Perhutani 2005-2008

Di saat dunia telah sibuk dengan 
munculnya generasi millennial 
(generasi Y) yang segera disambung 
generasi Z, pengelolaan hutan dan 
kehutanan Indonesia masih 
terperangkap dalam kebijakan 
pengeloaan konvensional gaya 

lama. Sebut saja tata perencanaan ruang kehutanan 
yang masih menggunakan dasar SK. Menteri Pertanian 
Nomor 837 Tahun 1980. SK penetapan hutan lindung 
yang masih menggunakan peta manual dan hanya 
variabel pokok jenis tanah, kelerengan dan iklim 
tersebut tidak juga dikembangkan dengan data baru 
yang lebih akurat dan lebih variatif, serta menggunakan 
peralatan canggih yang telah lama berkembang seperti 
GIS (Geographical Information System), radar, dan 
lainnya. Kehutanan bergerak lamban, tertinggal oleh 
kecepatan perusakan hutan.

Kehutanan yang terpuruk tidak dapat dilepaskan 
dari peran sumber daya manusia (SDM)-nya. 
Kemampuan merencanakan dan melaksanakannya 
sangat tergantung kepada SDM yang dipercaya 
menanganinya. Kemampuan komunikasi yang baik 
merupakan salah satu kelemahan SDM kehutanan, di 
samping keberanian bertindak cepat. Kepemimpinan 
Kehutanan yang efektif dan positif perlu diwujutkan 
saat ini agar SDM yang setia bekerja untuk mengelola 
hutan mampu memperbaiki dan mengembalikan peran 
kehutanan bagi pembangunan bangsa.

Sifat koruptif yang merajalela di dalam dan di luar 
Kehutanan, serta peran besar SDM kehutanan sendiri 
yang membuat hutan terus terdegrasdasi. Hanya perlu 
waktu sekitar 30 tahun sejak dimulainya era eksploitasi 
HPH (Hak Pengusahaan Hutan), dan memasuki era alih 
status lahan ke perkebunan-perkebunan besar, hutan 
telah compang-camping dengan tingkat deforestasi 
terbesar di dunia (Guinnes book of World Records 

2008). Dihantam pula oleh dimulainya otonomi 
daerah tanggal 1 Januari 2000, dan iklim politisasi 
yang semakin bebas membawa hutan Indonesia terasa 
luluh lantak. Citra Indonesia pun sempat diperburuk 
dengan: (1) Tercatat sebagai negara hijau urutan di 
atas 102 dari 149 negara di dunia (2006); dan yang 
sangat menyakitkan (2) Environmental Performance 
Index (EPI) tahun 2008 memberikan nilai nol bagi 
pengelolaan hutan Indonesia.

Banyak faktor penyebab yang tidak selalu dapat 
dihadapi Kementerian atau Lembaga yang menangani 
pengelolaan hutan. Sebut saja faktor kepolitikan, bahkan 
“kebijakan baik” pemerintah terkait penyejahteraan 
masyarakat sekitar hutan yang sayangnya kurang 
mempedulikan kelestarian hutan seperti program 
sertifikasi	 lahan	 melalui	 program	 Reforma	 Agraria	
(Peraturan Bersama 3 Menteri dan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional tanggal 17 Oktober 2014 yang 
dilanjutkan dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2017), 
pemberian hak kelola lahan hutan Perhutani untuk 
Perhutanan	Sosial	yang	mengundang	konflik	horizontal	
di lapangan melalui terbitnya Peraturan Menteri LHK 
Nomor 39 Tahun 2017, dan lainnya.

Bencana kebakaran hutan, banjir, longsor, bencana 
alam dan illegal logging merupakan kisah perusakan 
hutan yang bukan karena secara tehnis tidak dapat 
dikuasai pemerintah, tetapi ada hal-hal yang kadangkala 
terjadi dengan dorongan kebijakan resmi pemerintah 
sendiri bahkan karena UU dan aturan-aturan yang sah. 
Pengelolaan hutan dan kehutanan semakin mengalami 
kesulitan, yang di antaranya harus ditangani dengan 
baik oleh SDM kehutanan, dan para pemimpinnya.

Khusus menyangkut kesiapan mengelola hutan dan 
kehutanan, SDM dan para pemimpinnya secara umum 
patut memiliki kemampuan/pengetahuan pokok antara 
lain:
1. Kemampuan mengerti dan memahami sepenuhnya 
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pengetahuan keilmuan kehutanan.
2.	 Memahami	 filosofi	 ilmu	 kehutanan	 dan	 ilmu	

pendukung lainnya yang akan diterapkan.
3. Memahami dan memiliki pengalaman mengelola 

sebuah unit kerja dari yang sederhana sampai yang 
kompleks, dan mampu menerapkannya. 

4. Memahami secara jelas tujuan utama yang harus 
dicapai dalam mengelola hutan, maupun pekerjaan 
unit kerja yang diembannya.

5. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, 
punya keberanian memutuskan dan menyelesaikan 
masalah, cepat tanggap bertindak mempertahankan 
fungsi pekerjaan/tanggung-jawabnya, amanah 
dan efektif, memiliki moral mengutamakan tugas 
dan fungsi pekerjaan bukan kepentingan pribadi, 
dan mampu dijadikan panutan bawahan maupun 
kebanggaan insitutusi.
Kemampuan memimpin yang diharapkan dimiliki 

terganggu oleh proses karir yang terputus dan terkotak-
kotak oleh salah satunya kebijakan politik negeri ini 
di tahun 2001. Kecenderungan euphoria otonomi 
daerah, serta berkembangnya perilaku nepotisme 
sangat menghambat pelaksanaan pengelolaan hutan 
dan kehutanan di pusat maupun daerah, di samping 
memutus rantai korsa rimbawan yang erat.

KEPEMIMPINAN EFEKTIF
Kepemimpinan memiliki fungsi yang sangat 

menentukan arah dan keberhasilan dalam mengelola 
hutan dan kehutanan. Teori tentang kepemimpinan 
yang sukses terus berkembang dan berevolusi seiring 
pelajaran yang dapat dikaji dari berbagai tipe pemimpin 
yang sukses dan yang gagal pada masanya. 

Sekedar sebagai pemahaman, berbagai teori 
melatarbelakangi pemikiran tentang kepemimpinan, 
dan terus berkembang. Di antaranya yang sangat 
dikenal umum adalah:
1. Great Man Theories; berdasarkan pemikiran bahwa 

pemimpin adalah orang-orang yang luar biasa, lahir 
dengan kualitas kepemimpinan, ditakdirkan untuk 
menjadi pemimpin.

2. Trait Theories; teori ini membuat daftar kata-
kata sifat yang menggambarkan kualitas seorang 
pemimpin dan kata-kata tersebut terus bertambah, 
semua bersifat atribut positif.

3. Behaviourist Theories; teori ini lebih fokus pada 
apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin 

daripada kualitasnya. Beberapa pola perilaku 
berbeda diobservasi dan dikategorikan sebagai ‘tipe 
kepemimpinan’. Teori ini mendapatkan perhatian 
yang sangat besar dari para manajer.

4. Situational Leadership; pendekatan teori ini 
melihat kepemimpinan sebagai sesuatu yang 
spesifik	 terhadap	 suatu	 situasi	 yang	 sedang	
dihadapi. Misalnya ada situasi yang membutuhkan 
tipe kepemimpinan otokratik dan ada yang 
membutuhkan pendekatan partisipatif. Teori 
ini juga menyatakan bahwa ada beberapa tipe 
kepemimpinan yang berbeda yang dibutuhkan dari 
setiap level di suatu organisasi yang sama.

5. Contingency Theory; teori ini memperbaiki 
pendekatan	situasional,	dan	fokus	pada	identifikasi	
variabel-variabel situasional kepemimpinan yang 
efektif yang diperkirakan paling tepat atau efektif 
untuk menghadapi situasi tertentu.

6. Transactional Theory; pendekatan ini menekankan 
pada pentingnya hubungan antara pemimpin dan 
pengikutnya, fokus pada keuntungan yang mutual 
buat kedua belah pihak dan berasal dari semacam 
kontrak diantara mereka, dimana pemimpin akan 
memberikan penghargaan atau pengakuan atas 
komitmen atau loyalitas para pengikutnya

7. Transformational Theory; konsep utamanya 
adalah tentang perubahan dan peran pemimpin 
yang menetapkan dan mengarahkan visi dan 
memastikan bahwa kinerja organisasi berubah.
Perkembangan teori kepemimpinan di dalam 

pengelolaan hutan Indonesia bisa saja dilakukan sesuai 
perkembangan tugas, organisasi dan sudut pandang 
kebijakan yang tidak harus mengikuti teori-teori di atas. 
Transtoto Handadhari (LAN, 1993) melakukan analisa 
simulasi kepemimpinan berlandaskan psycho-behaviar 
theories dengan menggabungkan 3 (tiga) sifat/karakter 
seseorang: (1) pandai/tidak pandai; (2) rajin/malas; (3) 
kreatif/tidak kreatif, serta mendasarkannya pada sifat 
dan perilaku psikologis masing-masing kemampuan/
perilaku menemukan bahwa pemimpin sukses adalah 
yang memiliki (1) kemampuan (capability); (2) 
kreatif (creativity) dalam mengembangkan tugas dan 
fungsinya, tetapi (3) personalnya bersifat “pemalas” 
(laziness). Sesuatu yang tentu mengejutkan. Pemalas, 
atau sifat kemalasan, tetapi pemimpin tersebut adalah 
pribadi yang selalu buru-buru menyelesaikan ide 
kreatifnya, cenderung perfectionist, dan hampir selalu 
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mengandalkan staf menyelesaikan idenya.
Kunci keberhasilannya adalah dalam memilih 

staf, mendidik staf untuk menguasai ilmu terkait, 
melakukan diskusi mendalam bersama staf, dan selalu 
mendelegasikan penyelesaian tugasnya. Sang “pemalas” 
yang juga termasuk dalam tipe kepemimpinan 
transformasional itu hanya membimbing dan 
mengawasi banyak tim yang dibangunnya, serta 
menyempurnakan hasilnya. Bawahannya secara 
bertahap mampu menguasai dan melepaskan ide-
ide baru yang lebih dalam, kreatif, dan akan memiliki 
kemampuan kepemimpinan yang baik.

Pemimpin yang memiliki keunggulan di ketiga 
kriteria yakni: (1) pandai; (2) kreatif: dan (3) rajin, justru 
tidak cocok dipilih menjadi pemimpin sukses, karena 
kalaupun ditempatkan sebagai pemimpin eksekutif dia 
akan lamban dalam memimpin, terpaku pada satu ide 
yang terus ditekuninya sendiri, tidak merencanakan 
membangun tim di bawahnya yang mumpuni. Jabatan 
terbaik baginya adalah di area penelitian. 

Hasil lainnya yang patut digaris bawahi dari 
hasil simulasi tersebut bahwa karyawan yang paling 
membahayakan pekerjaan adalah pribadi yang: 
(1) rajin; dan (2) sangat kreatif; tetapi (3) yang 
bersangkutan tidak memahami pekerjaan. Karyawan 
sedemikian tidak boleh dibiarkan memegang pekerjaan 
yang sensitif tanpa pengawasan.

Sifat empathi dari seorang pemimpin juga 
berpengaruh terhadap hasil pekerjaan. Seseorang 
pemimpin yang memiliki sifat empathi disukai banyak 
staf, karena besarnya perhatian dan toleransinya, 
namun cenderung permisif. Sikap terlalu ber-empathi 
pada saat tertentu akan menyulitkan kepemimpinannya 
sendiri, dan dimanfaatkan oleh bawahannya untuk 
tidak melakukan tugas dengan baik dan tepat waktu. 
Terkecuali berada dalam suasana organisasi yang 
memiliki kesadaran tanggungjawab yang besar seperti 
di negara-negara maju.

Dari berbagai tipe kepemimpinan, terdapat 
pemimpin yang memiliki karakter yang alami. Menurut 
teori Great Man, kepemimpinannya telah dimiliki 
sejak lahir, dan berkembang karena sejak awal selalu 
mendapat tugas memimpin di kelas dan di permainan 
anak-anak. Namun ada pula yang terasah dalam 
proses kehidupan, karena penugasannya pada jabatan-
jabatan yang berjenjang. Atau karena belajar dari 
kepemimpinan atasannya yang sekaligus akan terpateri 

sebagai gurunya. Textbook tentang kepemimpinan juga 
membantu, demikian pula latihan, kursus dan seminar-
seminar apalagi di luar negeri akan mempertajam 
kemampuannya memimpinnya.

Menyangkut masalah gaya-gaya kepemimpinan yang 
otoriter ataukah kompromis, atau yang disiplin dengan 
mengandalkan ketegasan personal, kepemimpinan 
situasional yang sesuai dengan situasi-situasi tertentu, 
kepemimpinan yang mudah berinteraksi dengan 
orang lain dan bawahan, pemimpin yang menonjolkan 
kewenangan, atau yang malah mengandalkan otot-nya 
untuk ditakuti. Mereka sangatlah beragam.

Saya secara pribadi selalu mendorong agar 
untuk diakui sebagai pemimpin tidak perlu mengejar 
penghormatan dengan ditakuti, lebih dari itu untuk 
menjadi pemimpin yang diseganipun tidak cukup. 
Seorang pemimpin wajib mengejar status dicintai 
bawahannya (Perum Perhutani, 2005). Banyak tehnik 
yang dapat dipelajari untuk dapat dicintai. Salah 
satunya menjabarkan sikap empathi tadi, yang selalu 
dapat “menjadi orang lain” dalam mempertimbangkan 
kebijakan kepemimpinannya. Dan memperhatikan 
karir dan nasib bawahan melampaui perhatian akan 
dirinya sendiri.

Seorang pemimpin dituntut harus mempunyai 
pengetahuan makro, berketerampilan cukup dalam 
bidangnya, dan mampu dengan cepat menganalisa 
informasi untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. 
Seorang pemimpin tidak tabu bertanya atau melibatkan 
pihak-pihak lain yang memahami persoalan, bahkan 
staf-nya sendiri sampai jenjang yang terbawah, dalam 
proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin 
tidak perlu malu mengikuti pikiran-pikiran bawahan 
apabila memang dianggap efektif menyelesaikan 
masalah.

Kepemimpinan Efektif (KE) sementara ini dianggap 
paling dibutuhkan, meski dalam bekerjanya lebih 
memerlukan	waktu,	dan	seringkali	tidak	efisien	dalam	
pembiayaan jangka pendek, namun untuk jangka 
panjang keberhasilannya sangat menguntungkan. 
KE dibutuhkan untuk menciptakan situasi yang 
menginspirasi para pengikutnya atau bawahannya 
untuk bekerja bersama mencapai tujuan, serta mencapai 
tujuan yang lebih baik dan lebih tinggi lagi dari waktu 
ke waktu. KE mampu membaca situasi pada saat ini dan 
kemungkinan-kemungkinannya ke depan, mengambil 
langkah yang tepat, mengatasi permasalahan saat 
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ini dan mengantisipasi langkah-langkah di depan 
(visionary leadership), serta mengembangkannya 
(developing progress leadership).

Para bawahan atau pengikutnya dapat dalam 
satu derap saling mengisi, berintegritas dan memiliki 
moral kerja yang baik. Tim yang terbentuk umumnya 
dapat dijadikan contoh dan panutan yang memiliki 
nilai kejuangan, berdisplin dan berdedikasi yang 
tinggi dalam bekerja untuk lembaga. Pada saat ini 
“Kepemimpinan Efektif (KE)” adalah kepemimpinan 
sukses yang dibutuhkan, dan tidak selalu mudah 
ditemui di lapangan. Terutama di era pengelolaan 
kehutanan pasca otonomi daerah.

KEPEMIMPINAN POSITIF, KEPEMIMPINAN 
MILLENNIAL

Bagaimana membangun pengelolaan hutan dan 
kehutanan ke depannya? Ke depan akan terjadi 
pergeseran tipe kepemimpinan yang lebih dibutuhkan 
untuk bisa bertindak lebih cepat, mengantisipasi 
perubahan global yang sangat cepat yang serba 
internet, dan serba digitalized, diiringi berkembangnya 
tehnologi informasi dan tehnologi komunikasi yang 
lebih terbuka. Pengelolaan hutan juga harus mengikuti 
berkembangnya para pemimpin dari generasi millennial 
atau disebut generasi Y yang lahir sekitar tahun 1981-
1996, disusul generasi Z yang lahir sekitar 1995 and 
2010. Perkembangan tersebut di atas harus diantisipasi 
dengan penyiapan perangkat kerja canggih yang 
dibutuhkan dan akan terus berkembang sangat cepat. 
Ketergantungan bekerja dengan “listrik”, khususnya 
internet yang pasti sangat besar.

Visi para pemimpin akan lebih jauh ke depan dalam 
rangkaian hubungan internasional yang terus berubah 
semakin modern dalam iklim elektronik yang meluas, 
suasana serba online dan dalam jaringan sosial media 
dunia yang tak berbatas. Kecenderungan sifat toleran 
terhadap perbedaan meningkat, para pemimpin dari 
generasi millennial umumnya memiliki mimpi-mimpi 
dan percaya diri yang kuat. Generasi pemimpin dan 
karyawan di masa depan yang cenderung individual 
juga akan sangat kritis dan tidak takut berdebat akibat 
hubungan komunikasi langsung yang tersedia dan 
mudahnya memperoleh pengetahuan. Namun generasi 
ini juga seringkali membandingkan diri dengan orang 
lain yang dianggapnya lebih baik, dan merasa tidak 
puas. Pemahamannya tentang programming dan 

hardware issues umumnya juga dalam. 
Generasi Z yang lebih muda melahirkan pemimpin 

yang lebih kompetitif, lebih independen, yang siap 
dengan banyak tugas, dan umumnya lebih bersikap dan 
berpikir entrepreneurial yang menyukai berkomunikasi 
face to face dan dilayani dengan cepat. Sangat berbeda 
dengan pemimpin kehutanan masa kini atau apalagi 
sebelumnya yang tidak mengalami masa serba digital, 
birokratis dan gaptek.

Di era millennial yang sebenarnya telah dimulai 
ini jelas akan membutuhkan “Kepemimpinan 
Positif”. Kepemimpinan Positif (KP) merupakan 
symbol nilai lebih (plus) yang ditandai dengan 
meningkatnya	 keberhasilan	 dari	 sisi	 efisiensi	 waktu	
dan biaya, kecepatan waktu pencapaian tujuan, dan 
penggunaan alat-alat dan tehnologi canggih yang serba 
computerized dan bahkan di tempat pelayanan lain 
tak jarang menggunakan jasa robot. KP harus mampu 
bergerak cepat, sehingga toleransi dan empathi tidak 
terlalu diperhatikan. Semua harus melesat pada target 
yang ditetapkan dengan adiministrasi detil yang tertib.

POLA KARIR SPIRAL PLUS
Kematangan seorang pejabat struktural untuk 

memimpin di kehutanan melampaui kebutuhan bekal 
untuk seorang petugas fungsional yang bisa hanya 
bekerja menekuni satu bidang pokok saja. Pemimpin 
struktural dalam pengelolaan kehutanan memerlukan 
pengalaman dan ilmu yang luas, apalagi untuk level 
jabatan yang tinggi.

Persoalan hutan bukan hanya persoalan tebang 
dan tanam pohon. Juga terkait persoalan lingkungan, 
kesuburan tanah-tanah pertanian, kesejahteraan 
sosial, kelestarian biodiversitas, bencana lingkungan, 
sampai masalah keamanan yang rumit dan dilematik 
menghadapi tekanan-tekanan dari luar kehutanan. 
Karenanya tidak dapat dihindari terjadinya mutasi 
pemimpin ke jabatan-jabatan lainnya dalam waktu 
yang relatif cepat agar pemahaman tentang kasus-kasus 
kehutanan merata diketahui.

Di bidang kehutanan, kebutuhan pengalaman 
lapangan seperti menjadi Kepala Dinas, dan sebelum 
tahun 2000 jabatan Kepala Kantor Wilayah Propinsi 
menjadi syarat mutlak seorang penjabat Direktur, 
apalagi untuk menjadi Direktur Jenderal di pusat. 
Demikian pula jabatan sebelumnya di lapangan seperti 
Kepala Balai/Kepla Sub Balai sangat disyaratkan untuk 
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dijalani. Hal tersebut hilang setelah era reformasi mulai 
2001 yang berakibat menjadi minimnya komunikasi 
dan silaturahmi antar rimbawan Indonesia, minimnya 
pengalaman hubungan internasional, lemahnya 
kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa 
Inggeris, dan berbagai kerugian lainnya termasuk 
banyaknya kasus kerusakan hutan di daerah karena 
kebijakan daerah yang nyaris terputus khususnya 
menyangkut persyaratan kelayakan karir.

Persoalan otonomi daerah juga merambah 
kehutanan. Perlombaan menaikkan eselonitas dan 
pangkat pemimpin kehutanan di daerah bergerak 
terlampau cepat atas dasar ketentuan UU. Nomor 
22/1999 dan PP. Nomor 25 Tahun 2000. Naiknya 
eselon Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten 
dari eselon IV a ke II b sungguh sangat dipaksakan. 
Penetapannyapun menjadi kewenangan Bupati yang 
di samping banyak kasus diduduki pejabat yang 
kurang matang, juga tak jarang ditunjuk orang-orang 
dekat atau nepotis dan bahkan primordial. Slogan 
“harus putra daerah” menjadi pemantik terjadinya 
euforia di lapangan, dan meninimbulkan banyak 
kasus penyalahgunaan jabatan dengan kecenderungan 
permainan uang, menyebabkan semakin cepatnya 
hutan berkurang.

Di pusat para pemimpin nyaris kurang memiliki 
pengalaman, terutama pemahaman tentang pelaksanaan 
praktik pengelolaan hutan di daerah. Pejabat karir 
pasca dimulainya kebijakan politik otonomi daerah 
berjalan vertikal saja. Paling banter ditugasi ke daerah 
memimpin Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Kementerian 
agar mendapat pengalaman kepemimpinan mandiri, 
mengenal pejabat-pejabat daerah setempat dan 
sedikit mendengar cerita tentang pengelolaan hutan 
dan keamanan hutan dari pencurian kayu maupun 
kebakaran hutan kalaupun terjadi. Banyak praktik-
praktik tersembunyi, meski sudah menjadi rahasia 
umum yang melenggang tak diketahuinya.

Tentu saja hal tersebut berakibat pada tidak titis-
nya penetapan kebijakan kehutanan nasional dan 
menurunnya kualitas pemimpin di pusat, sebagaimana 
terjadi pada para pemimpin di daerah. Terkait praktik 
kecurangan dalam pengelolaan kehutanan sesuatu hal 
yang sangat lucu ketika seseorang yang telah pensiun 
sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan 
benar-benar tidak tahu kalau di daerah berlaku tarip 

khusus “setoran liar” untuk para Bupati, Kepala Dinas 
Kehutanan, dan untuk jajarannya sampai yang untuk 
rakyat yang besarnya sudah diketahui bersama dan 
berjalan sebagai sebuah aturan tak tertulis dalam proses 
persetujuan jumlah tebangan kayu tiap tahun (RKT). 
Padahal di era digital dan internet, apalagi merebaknya 
sosial media, informasi semacam itu seharusnya sangat 
obvious. Dapat dibayangkan dampak kebijakan yang 
ditetapkan di pusat dengan kemampuan kepemimpinan 
seperti itu.

Pola karir spiral, yang dahulu dilakukan sebelum 
era otonomi daerah yakni dengan menempatkan para 
pemimpin dan calon pemimpin pada jabatan-jabatan di 
pusat dan di daerah perlu dilakukan kembali, bahkan 
bisa plus di bidang-bidang pemerintahan daerah. 
Kesulitan melakukannya dapat ditempuh secara 
kompromis antara Menteri terkait dengan para Bupati 
maupun Gubernur yang kiranya dapat dilakukan dan 
diikat dalam persepakatan. Idealnya, pengelolaan 
hutan dan kehutanan dapat dikembalikan “sentralistik” 
utamanya dalam pembinaan SDM dan pembangunan 
kepemimpinan positif dengan tetap memberikan 
kewenangan yang cukup sesuai cakupannya bagi 
daerah.

PENUTUP
Tantangan kepemimpinan kehutanan ke depan 

di era millennial ini harus dihadapi dan diantisipasi 
dengan cepat oleh pemangku tugas pembinaan SDM 
kehutanan yang berwenang. Sumber daya hutan yang 
tersisa wajib dikelola para karyawan millennial yang 
terus memasuki kehidupan kerja di kehutanan dengan 
kemampuan tehnologi terkini. 

Terlepas dari persoalan birokratik ataupun 
kebijakan-kebijakan politik yang mempengaruhi, 
kepemimpinan efektif (KE) dan kepemimpinan positif 
(KP) harus terus dicetak dari para karyawan millennial 
dengan pola pembinaan yang memadai. Tujuan utama 
yang ingin dicapai adalah agar SDH berperan sesuai 
dengan fungsi hakiki dan kemampuan intrinsik-nya 
secara lestari, antara lain ikut mendukung kebijakan 
global di bidang kehutanan terkait Sustainable 
Development Goals (SDGs) yang biasa disebut 
Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development.
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TANTANGAN MASA DEPAN RIMBAWAN DALAM 
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU SEBAGAI 

PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH 
(Dengan Referensi Khusus Provinsi Banten)

Oleh: Dodi Supriadi
(Himpunan Pensiunan Kehutanan Pusat)

LATAR BELAKANG
Sumberdaya hutan memiliki potensi 
multi-fungsi yang dapat memberi 
manfaat ekonomi, lingkungan dan 
sosial bagi kesejahteraan umat 
manusia. Manfaat tersebut terbagi 
kedalam kelompok hasil hutan 

kayu (HHK), dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) 
mencakup jasa lingkungan. Ketentuan mengenai hasil 
hutan bukan kayu telah ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2007. 
Namun dalam pengelolaan sumberdaya hutan selama 
ini secara praktis lebih banyak berorientasi kepada 
hasil hutan kayu, padahal dari hasil penelitian manfaat 
sumberdaya hutan menunjukan bahwa manfaat hasil 
hutan kayu hanya sekitar 10%, sedang hasil hutan bukan 
kayu menempati porsi 90% dari total agregat manfaat 
sumberdaya hutan. Hasil hutan bukan kayu merupakan 
sumberdaya potensial yang kurang mendapat 
perhatian serius, baik dari aspek pengelolaan maupun 
pengembangan usaha pemanfaatannya, sehingga hasil 
hutan bukan kayu belum optimal dimanfaatkan sebagai 
sumberdaya efektif yang berperan dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan 
masyarakat.

Untuk mengefektifkan potensi manfaat multi-fungsi 
sumberdaya hutan, khususnya manfaat hasil hutan 
bukan kayu, pemerintah telah membuat kebijakan 
meningkatkan pemanfaatan pemungutan hasil hutan 
bukan kayu dan kemampuan pemerintah daerah, badan 
usaha, serta masyarakat secara terkoordinasi, yang 
diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor: P.19/Menhut-II/2009, tentang 
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 
Nasional. Dalam kaitan ini Instansi Pemerintah Daerah 

yang menangani urusan kehutanan ditingkat provinsi, 
merupakan agen yang secara operasional bertanggung 
jawab dalam pengembangan potensi hasil hutan bukan 
kayu di tingkat provinsi. 

Dengan mengambil contoh Dinas Kehutanan dan 
Perkebuan Provinsi Banten sebagai model, terdeteksi 
bahwa pengembangan usaha pemanfaatan hasil 
hutan bukan kayu, baik ditingkat hulu maupun hilir 
masih terkendala aspek teknologi, pengolahan dan 
pemasaran. Dalam hal ini tidak terlepas dari kondisi 
masyarakat tradisional yang belum berorientasi 
pasar dan profesionalisme manajemen usaha yang 
masih lemah, namun demikian pertumbuhan usaha 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu memiliki 
prospek yang baik. Untuk itu diperlukan upaya 
pemberdayaan dalam rangka menumbuh-kembangkan 
dan mendorong kewirausahaan yang lebih profesional 
dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan 
teknis dalam manajemen usaha pemanfaatan hasil 
hutan bukan kayu, mencakup teknik pengolahan 
dan maketing. Pada sisi lain, informasi potensi jenis 
komoditas	hasil	hutan	bukan	kayu	belum	secara	definitif	
ter-inventarisir tingkat produktivitas dan kelestarian 
pengusahaannya. Oleh karena itu perlu menyelaraskan 
kelembagaan dan implementasi pengembangan usaha 
sesuai dengan potensi dan permasalahan di lapangan.

PENETAPAN JENIS KOMODITAS HHBK UNGULAN 
SEBAGAI LANGKAH MAJU

Potensi jenis hasil hutan bukan kayu di Provinsi 
Banten cukup tinggi, meliputi jenis hasil hutan bukan 
kayu nabati dan hewani. Dari jenis komoditas hasil 
hutan bukan kayu sebanyak itu, hanya sebagian 
yang memenuhi kriteria sebagai jenis hasil hutan 
bukan kayu unggulan, yang ditetapkan berdasarkan 
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kriteri	 ekonomi,	 kondisi	 biofisik	 dan	 lingkungan,	 dan	
keterlibatan masyarakat dalam pemanfatan yang 
diklasifikasikan	 kedalam	 aspek	 sosial,	 kelembagaan	
dan teknologi. (Peraturan Menteri Kehutanan No. 
P.21/Menhut-II/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang 
Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasi Hutan 
Bukan Kayu Unggulan). Hasil kajian Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Provinsi Banten tahun 2010, telah 
mengidentifikasi	 jenis-jenis	 komoditas	 hasil	 hutan	
bukan kayu yang masuk kriteria unggulan, sebanyak 
sepuluh jenis komoditas, terdiri dari jenis HHBK nabati 
yaitu: Aren, Bambu, Durian, Jamur tiram, Melinjo, 
Pandan; dan jenis hewani yaitu: Buaya, Rusa, Kijang, 
dan Lebah madu. 

Beberapa jenis komoditas yang tergolong sebagai 
jenis komoditas HHBK lainnya seperti: Burung walet 
(Collocalia ficiphaga), Rotan (Calamus sp), Ulat sutera 
(Bombyx mori L), dan Kera ekor panjang (Macaca 
fascicularis), tidak memenuhi kriteria unggulan dari 
aspek manajemen dan aspek sosial, sehinga jenis 
ini tidak lolos uji untuk masuk dalam daftar HHBK 
unggulan. Selain itu terdapat jenis hasil hutan bukan 
kayu lainnya yang dikenal sebagai tanaman Etno-
botanis, juga tidak masuk dalam kriteria Jenis HHBK 
unggulan, yang masuk dalam kelompok ini tercatat 
sebanyak 11 macam meliputi jenis-jenis: tanaman 
obat, tanaman hias, tumbuhan aromatik, tumbuhan 
penghasil pangan, tumbuhan pakan ternak, tumbuhan 
penghasil pestisida, tumbuhan pewarna dan tanin, 
tumbuhan penghasil minuman, tumbuhan upacara 
adat, tumbuhan bahan anyaman/tali, dan tumbuhan 
untuk kayu bakar. Dari sekian banyak jenis hasil 
hutan bukan kayu tersebut, terpilih sebanyak sepuluh 
jenis yang lolos memenuhi uji kriteria unggulan, 
sebagaimana dirinci menurut nilai indikator tertimbang 
yang disajikan dalam Tabel 1. Namun dari sepuluh jenis 
tersebut hanya tiga jenis yang ditetapkan dengan SK 
Gubernur sebagai “Jenis Komoditas Hasil Hutan Bukan 
Kayu Unggulan Provinsi Banten”, yaitu: Aren (Arenga 
pinnata), Bambu (Bambusa Sp) dan Melinjo (Gnetum 
gnemon). 

Tabel 1. Daftar Jenis Komoditas Hasil Hutan Bukan 
Kayu (HHBK) Yang Memenuhi Kriteria Unggulan di 

Provinsi Banten

No Komoditi

Nilai Indikator Tertimbang (NIT) Total 
Nilai 
Ung-
gulan
(TNU)

Eko-
nomi

Biofisik 
dan ling-
kungan

Kelem-
bagaan Sosial Tekno-

logi

1. Bambu 25.00 13.00 14.44 12.50 15.00 79.94
2. Melinjo 20.00 14.00 15.56 15.00 12.50 77.06
3. Buaya 30.00 10.00 17.78 5.00 12.50 75.28
4. Aren 16.67 10.00 14.44 10.00 12.50 63.61
5. Lebah madu 13.33 11.00 15.56 12.50 10.00 62.39
6. Pandan 15.00 11.00 6.67 15.00 12.50 60.17
7. Durian 15.00 11.00 10.00 7.50 12.50 56.00
8. Jamur tiram 13.33 11.00 11.11 7.50 12.50 55.44
9. Rusa&kijang 15.00 8.00 5.00 5.00 5.00 48.56

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Kajian 
Penetapan Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Provinsi 
Banten 2010.

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) ternyata 
mempunyai sebaran yang berkorelasi dengan sebaran 
luas kawasan hutan yang dimiliki oleh masing-masing 
Kabupaten/Kota. Daerah-daerah yang memiliki 
kawasan hutan yang luas pada umumnya menjadi 
daerah sebaran atau pusat sebaran jenis komoditas 
HHBK tertentu. Untuk jenis Komoditas HHBK 
“unggulan Provinsi Banten”, yaitu: Aren tersebar di 
dua kabupaten, Bambu tersebar di tiga kabupaten, dan 
Melinjo tersebar di empat kabupaten. Jenis HHBK 
lainnya yang masuk kriteria unggulan, tetapi diluar jenis 
unggulan Provinsi Banten, yang mempunyai daerah 
sebaran utama di tiga kabupaten adalah jenis komoditas 
Durian dan Jamur Tiram, sedang untuk jenis komoditas 
Pandan dan Lebah Madu tersebar di dua kabupaten. 
Secara alami sebaran jenis komoditas HHBK tersebut 
mempunyai keterkaitan dengan kondisi ekologis 
daerah yang bersangkutan dan teknis pemanfaatannya 
sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Untuk jenis 
komoditas HHBK hewani seperti Buaya, Rusa dan 
Kijang keterikatan terhadap habitat dalam kaitan 
dengan usaha pemanfaatannya, berbeda dari jenis 
komoditas HHBK nabati, pemanfaatan jenis komoditas 
HHBK hewani dapat dilakukan pada tempat secara 
buatan. Oleh sebab itu daerah sebaran pemanfaatan 
Jenis komoditas HHBK ini tidak mengikuti pola sebaran 
ekologis dan pola usaha pemanfaatannya dilakukan 
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dengan sistim penangkaran, penentuan lokasi usaha 
berdasarkan pertimbangan investasi yang berorientasi 
kepada kemudahan infrastruktur dan aspek pasar.

posisi paling tinggi yaitu sebesar 109%, kemudian 
Bambu 89,1%, dan Aren 43,6%. Usaha pemanfaatan 
Jenis komoditas HHBK lainnya, diluar jenis HHBK 

Tabel 2. Keadaan Umum HHBK Menurut Daerah Sebaran, Potensi Luas, Unit Usaha Dan Produksi Menurut 
Data Kajian HHBK Tahun 2010

No. Jenis hhbk

Daerah Sebaran Usaha Produksi

KeteranganKabupaten
JMLH
Keca-
matan

Luas
(Ha) Unit Usaha

(UU)
Produksi 
Tahunan

01. Aren Lebak 20 2.298 20 11.811 (T) T = Ton
Pandeglang 3 317 4 180 (T) bh = buah/unit

02. Bambu Lebak 28 3.201 1.473 996,2 (T) lb = lembar
Pandeglang 4 - 46 834.135 (bt) bt = butir
Serang - - - 28.500 (lb) lt = 

lantai  
03. Mlinjo Lebak 8 - 530 1.203 (T)

Pandeglang - - 13 982,4 (T)
Serang 28 1.920 28 8.119 (T)
Kt.Cilegon all - - 714 (T)

04. Pandan (unit) Lebak 3 321 4.052 243.120 (lb)
Pandeglang 1 253 14 535.943 (lb)

05. Durian (buah) Lebak 4 - - -
Pandeglang 2 977 - 772 (bt)
Serang 28 4.080 - 93.154 (bt)

06. Jamur tiram Lebak - - 1 43,8 (T)
Pandeglang - - 1 3,6 (T)
Serang 3 - 11 255,5 (T)

07. Lebah madu Lebak 5 - 5 1,3 (T)
Pandeglang 6 - 6 1,3 (T)

08. Burung Walet Lebak 33 - 60 90 (lt)
Pandeglang 1 - 1 1 (lt)
Serang 1 - 2 1 (lt)
Tangerang 1 - 2 4 (lt)

09. Buaya Kt. Serang 2 - 2 7.077 (ek)
10. Rusa dan Kijang Kt.Cilegon 1 - 1 21 (ek)

Sumber: Lapran Kajian Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Tahun 2010

PERTUMBUHAN USAHA HASIL HUTAN BUKAN 
KAYU

Usaha pemanfaatan jenis komoditas hasil hutan 
bukan kayu di provinsi Banten menunjukan adanya 
perkembangan yang cukup baik, terutama untuk tiga 
jenis komoditas HHBK “Unggulan Provinsi Banten” 
yaitu Aren, Bambu dan Melinjo. Dalam kurun waktu 5 
tahun, dari 2010 sampai 2015, usaha pemanfaatan untuk 
ketiga jenis tersebut dilihat dari agregat peningkatan 
produktvitas berada diatas 40%. Pertumbuhan 
usaha jenis komoditas HHBK Melinjo menempati 

Unggulan Provinsi Banten, yang mempunyai prospek 
baik dan pertumbuhannya relatif pesat adalah usaha 
pemanfaatan jenis komoditas HHBK Jamur Tiram, 
dengan pertumbuhan produktivitas sebesar 21,6% 
menyusul usaha Lebah Madu dengan pertumbuhan 
sekitar 5%.

Pertumbuhan usaha pemanfaatan komoditas HHBK 
lainnya, selain dari 5 jenis tersebut, masih rendah 
umumnya dibawah 5%. Untuk jenis komoditas HHBK 
Durian peningkatan produktivitasnya hanya sekitar 
0,5%, menurut informasi setempat hal ini berkaitan 
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dengan adanya alih fungsi lahan dan penebangan 
pohon durian untuk kayu penghara. Pertumbuhan 
usaha pemanfaatan jenis komoditas HHBK Pandan 
mnepati posisi rendah yaitu sebesar 0,05%. Untuk 
jenis komoditas HHBK Pandan tidak mengalami 
peningkatan, dan yang paling rendah adalah usaha 
pemanfaatan jenis komoditas HHBK Rusa dan kijang 
yang mempunya pertumbuhan negatif yaitu sebesar 
(–16,8%). Gambaran umum perkembangan usaha 
pemanfaatan jenis komoditas HHBK di Provinsi Banten 
disajikan dalam Tabel 3.

PERAN EKONOMI HHBK UNGGULAN
Keterlibatan masyarakat dan peran ekonomi 

merupakan kriteria utama yang memeberi nilai bobot 
besar terhadap jenis komoditas HHBK, yang menjadikan 
jenis tersebut terpilih sebagai jenis komoditas HHBK 
unggulan provinsi Banten. Aren, Bambu dan Melinjo 
adalah	jenis	HHBK	yang	spesifik,	dan	memiliki	tingkat	
keterlibatan masyarakat cukup luas baik dalam usaha 
pemanfatan produk hulu maupun dalam prosesing 
produk hilir, serta penyerapan tenaga kerja lokal. 
Sehingga untuk ketiga jenis komoditas ini memiliki 
peran	ekonomi	lokal	yang	cukup	signifikan	dilihat	dari	
potensi produksi, penyerapan tenaga kerja dan nilai 
uang yang dihasilkan. Gambaran secra rinci mengnai 
peran eonomi jenis komoditas HHBK unggulan Provinsi 
Banten disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Peran Ekonomi HHBK Unggulan Provinsi 
Banten Dirinci Menurut Jumlah Produksi, Penyerapan 

Tenaga Kerja dan Nilai Hasil Penjualan

No.
Jenis Komoditas 
HHBK Unggulan 

Prov.Banten

Unit
Prod

Total 
Produksi

Serapan 
Tenaga 

kerja
(org)

Nilai Hasil
Penjualan
(RP.000)

Ket.

1. Aren (Arenga 
pinnata)

Ton 11.811,4 1.640 70.868.700 Gula aren

2. Bambu 
(Bambusa sp)

Btg 3.397.158 2.122 16.985.790 Bambu

Ton 1.239,5 3.038 15.172.800 Anyaman

3. Melinjo 
(Gnetum 
gnemon)

Ton 82.400,7 1.254 24.060.000 Emping

T o t a l 8.054 126.905.290

(Sumber: Data tahun 2009 (diolah), dalam Laporan Kajian hasil 
hutan bukan kayu unggulan Dinas  Kehutanan dan Perkebunan 
Provinsi Banten, Tahun 2010)

Dalam perbandingan dengan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten, besarnya 
kontribusi sub-sektor Kehutanan untuk tahun 2014 
terhadp PDRB Provinsi Banten adalah sebesar 0.23% 
dengan nilai rupiahnya sebesar Rp. 110,32 milyar 
(harga konstan). Bila dibandingkan dengan total nilai 
produk jenis komoditas HHBK unggulan Provinsi 
Banten sebesar Rp. 126.905.290.000.- atau sekitar Rp. 
126,90 milyar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 
8.054 orang, cukup menyakinkan bahwa potensi 
ekonomi HHBK unggulan bila dikembangkan secara 

Tabel 3. Perkembangan Usaha Pemanfaatan Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan
Dari tahun 2010 s/d 2015 dalam Skala Provinsi

No. Jenis Komoditas
HHBK

Kondisi tahun 2010 Kondisi tahun 2015 Keterangan 
kenaikan produksi

 (%)
Kelompok 

Usaha
Produksi Total 

(Ton)
Kelompok 

Usaha
Produksi Total 

(Ton)
1. Aren 24 1.583,00 82 2.272,75 43,6 
2. Bambu 60,8 10.247,00 115 19.381,00 89,1
3. Melinjo 571 10.964,40 603 22.964,00 109,4
4. Pandan 401 366,20 401 366,37 0,05
5. Durian - 37.742,90 - 37.933,00 0,5
6. Jamur Tiram 13 302,90 41 368,45 21,6
7. Lebah Madu 11 2,60 35 2,73 5,0
8. Burung Walet 65 1,44 65 1,44 0,0
9. Buaya 2 7.077 (ek) 2 7.420 (ek) 4,8
10 Rusa dan Kijang 1 21 (ek) 1 13 (ek) -16,8

Keterangan: Nilai produksi diperoleh dengan modifikasi kesetaraan hasil dalam Ton Kelompok usaha terdiri dari 20 s/d 25 pengrajin
ek = ekor (satuan untuk buaya, rusa dan kijang)
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optimal akan mampu melampaui nilai kontribusi 
PDRB Sub-Sektor Kehutanan. Dalam kaitan ini peran 
ekonomi HHBK secara tidak langsung meningkatkan 
PDRB provinsi karena nilai yang dihasilkan masuk ke 
sektor ekonomi lain seperti sektor pertanian, industri 
dan perdagangan. Namun demikian bagi sub-sektor 
kehutanan dengan potensi HHBKnya tetap mempunyai 
peran penting karena memiliki daya dorong dan 
daya tarik (forward and backward linkages) terhada 
pertumbuhan sektor-sektor lain didalam perekonomian 
wilayah provinsi. 

TANTANGAN KEDEPAN BAGI RIMBAWAN
Potensi jenis komoditas HHBK sebagai sumberdaya 

berkemampuan mensuport kebutuhan supply bahan 
pangan dan bahan baku industri, menciptakan lapangan 
kerja hulu dan hilir, serta penyerapan tenaga kerja, 
secara umum masih belum banyak dikembangkan. 
Kondisi dilapangan masih banyak yang harus ditata. 
Selama ini pengembangan usaha HHBK belum optimal, 
produksi menggantungkan kepada kemurahan alam 
dengan cara manual, baik didalam kawasan hutan 
maupun pada lahan milik. Input teknologi dan informasi 
kearah pengembangan industri berbasis teknologi dan 
budidaya boleh dikatakan masih terbatas. 

Selain itu, keadaan umum pengembangan usaha 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dilihat dari 
aspek peraturan perundangan dilingkungan internal 
unit-unit lembaga pemerintah daerah, dari hulu 
sampai hilir, masih belum terintegrasi dengan baik. 
Pengembangan usaha pemanfaatan HHBK di Provinsi 
Banten dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh 
sebagai pendorong maupuan sebagai penghambat 
dalam strategi pengembangannya (Tabel 5), dan dari 
hasil	 Analisis	 SWOT	 teridentifikasi	 faktor	 modal,	
teknologi, infrastruktur dan kelembagaan merupakan 
faktor yang menjadi kendala. Selain itu alih fungsi 
lahan, terkait dinamika sosial, menjadi ancaman yang 

perlu mendapat perhatian serius untuk kelestarian 
manfaat potensi sumberdaya HHBK. Dalam hal 
ini dibutuhkan adanya peran Pemerintah dalam 
bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk 
mendukung pengembangan potensi HHBK, sehingga 
menjadi potensi efektif dalam pembangunan ekonomi 
wilayah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 5. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam 
Pengembangan Usaha Pemanfaatan Jenis Komoditas 
dengan Unsur Kekuatan dan Kelemahan Serta Total 

Nilai Bobot (TNB)

No. Faktor 
Berpengaruh

Unsur Kekuatan Kelemahan 
Opportunity dan Ancaman

Total Nilai 
Bobot
(TNB)

1. Faktor 
internal

Kekuatan (Strength) 2.29

1. Bahan baku melimpah 0.97
2. Biofisik lingkungan 

mendukung budidaya 
HHBK

1.13

3. Budidaya HHBK dikuasai 0.83
Kelemahan (Weakness) 3.41
1. Permodalan terbatas 0.80
2. Infrastruktur pendukung 

kurang Memadai
0.73

3. Akses pasar terbatas 0.46
4. Kebijakan daeran ttg 

HHBK masih Lemah
0.81

5. Teknologi dan SDM 
pengolahan HHBK 
Kurang

0.61

2. Faktor 
eksternal

Peluang (Oppotunities) 3.73

1. Peluang pasar tinggi 2.53
2. Keunikan produk HHBK 1.20
Ancaman (Threats) 2.58
1. Alih fungsi lahan HHBK 

untuk non-Pertanian
1.60

2. Produk sintetis di pasar 
(plastik)

0.98

(Sumber: Laporan Kajian hasil hutan bukan kayu unggulan Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Tahun 2010)
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APAKAH MONO DISIPLIN SEDANG
MENEMPUH JALAN BUNTU?

Oleh: Hariadi Kartodihardjo

Ketidak-mampuan manusia 
mengetahui seluruh fakta dan 
pengetahuan serta ilmu mengenai 
jagad raya ini, mungkin menjadi 
penyebab dibagi-bagilah “ilmu 
jagad raya” itu menjadi ilmu-ilmu 
tunggal atau mono disiplin dan 
kemudian diajarkan menurut 

berbagai sekolah, program studi, dengan pelajaran 
berbeda-beda.

Tetapi rupanya setelah ratusan tahun hal itu 
berjalan, orang-orang menjadi terpisah-pisah, bahkan 
beda penguasaan jenis ilmu menentukan beda status 
di masyarakat. Karena menentukan beda status, maka 
ilmu menjadi simbol sosial-politik. Dan pula menjadi 
alat ampuh untuk menghemoni masyarakat.

Mengapa sering disebut negara hukum, dan tidak 
ada yang menyebut negara sosial atau negara biologi?

Ada pertumbuhan ekonomi tidak ada pertumbuhan 
lingkungan. Lalu ketika kerusakan lingkungan hidup 
mulai berperan, akibat hegemoni mono disiplin, yang 
awalnya mono disiplin itu dikembangkan hanya karena 
kemampuan manusia untuk menguasai banyak ilmu 
terbatas, sudah terlihat menyelewengkan pendirian 
orang-orang. Dalam arti, orang-orang percaya diri 
dengan ilmunya masing-masing, padahal itu hanya 
potongan kecil dari kenyataan yang sesungguhnya.

Dengan pandangan ilmu ekonomi, fakta ekonomi 
dianggap fakta. Fakta lainnya, misalnya, buah-buahan 
bisa berbuah karena peran serangga atau kelelawar, 
tidak dianggap fakta. Maka halal hukumnya merusak 
rumah-rumah habitat mereka, demi pembangunan 
yang justru akan mengekspor buah-buahan. Dengan 
kata lain, orang-orang mulai banyak mengaku ahli 
gajah, padahal hanya biasa memegang kakinya.

Semua menjadi dianggap persoalan hukum, padahal 
itu persoalan politik. Semua dianggap persoalan 
ekonomi, padahal itu persoalan sosial. Orang teknologi 
haram hukumnya bicara sosial. Orang anthropologi 
haram hukumnya bicara ekonomi. Ilmu agama malah 
menyudut, dipisahkan dari ilmu-ilmu “duniawai” pada 
umumnya. Lalu secara keseluruhan dipisah, saintis non 
saintis, budayawan non budayawan, kiai non kiai, dan 
seterusnya. Akibatnya, kenyataan hanyalah sesuatu 
yang dikonstruksikan di dalam pikiran masingmasing 
orang, berikut interpretasi kebenaran atas fakta itu. 

Maka, kebenaran hanyalah produk dari cara pikir, 
bukan produk kenyataan.

Apakah semua kehidupan ini terbagi habis 
penjelasannya oleh banyaknya ilmu itu? Nampaknya 
tidak. Jadi bagaimana jika ada suatu kenyataan yang 
tidak dapat dijelaskan oleh banyak ilmu itu? Apakah 
kenyataan demikian itu harus diletakkan di luar ilmu? 
Lalu, apakah seseorang harus bicara dan mengambil 
keputusan dari pendekatan ilmiah? Apabila solusi tidak 
ilmiah yang dipakai, tetapi masalahnya selesai, apakah 
harus ada yang keberatan, hanya karena tidak ilmiah? 
Lalu sebaliknya, jika banyak pendekatan ilmiah tidak 
mampu menyelesaikan masalah, apa sebutannya?

DI KEHUTANAN
Di ujung, pada akhirnya orang akan menghargai 

ilmu pengetahuan apabila berguna untuk memperbaiki 
dunia nyata. Dunia nyata itu sendiri tidak dapat 
disederhanakan, tidak dapat dibagi-bagi kedalam ilmu 
masing-masing orang. Justru sebaliknya, sejak awal 
setiap orang harus sadar diri dan mencari kawan untuk 
bersama-sama menginterpretasikan dunia nyata itu. 
Itulah transdisiplin.

Dengan transdisiplin, cara memikirkan kelestarian 
hutan, misalnya, tidak dapat langsung melompat 
pada penerapan “dalil” pengaturan hasil lestari, yang 
ditentukan oleh pertumbuhan pohon, lama waktu 
panen, dan faktor-faktor lainnya itu, seperti yang 
dilakukan saat ini. Karena dalil itu dapat dilaksanakan 
manakala sejumlah asumsi dapat dipenuhi.

Apabila diawali dari lapangan, memperhatikan 
dengan seksama apa saja yang memungkinkan hutan 
lestari dapat digagalkan. Pastilah, untuk situasi sekarang 
ini, akan mencakup banyak ilmu pengetahuan: sosial, 
ekonomi, hukum, institusi, birokrasi-administrasi, 
anthropologi, juga politik; untuk digunakan sebagai 
“kacamata” melihat dan memperkaya dalil pengaturan 
hasil lestari yang sangat ideal itu.

Di Finlandia, manakala Presiden Jokowi di tahun 
lalu seringkali mengulang-ulang dalam pidatonya 
bahwa negara itu dapat dicontoh untuk mengelolan 
hutan yang baik, ternyata juga sudah lama merangkai 
dalil mono disiplin pengaturan hasil lestari dengan 
bidang-bidang lainnya. “Ekonomi Swedia dan Finlandia 
berjalan hampir 70-80% berasal dari pengelolaan hutan 
yang baik,” demikian kata Presiden dalam pidato
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Hari Lingkungan Hidup di KLHK, Jakarta, Rabu 
(2/8/2017). Semestinya, lanjut Presiden, KLHK tak 
usah sulit-sulit merancang program pengelolaan hutan. 
Tinggal mencontoh saja kepada kedua negara tersebut 
dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Buku: PRIVATE OR SOCIALISTIC FORESTRY? 
Forest Transition in Finland vs. Deforestation in the 
Tropics, 2012, oleh Matti Palo dan Erki Lehto (ed); 481 
halaman, dapat dilihat sebagai upaya merekonstruksi 
teori pengelolaan hutan lestari. Ditunjukkan bahwa 
Finlandia berhasil melewati masa krisis perusakan 
hutan, sedangkan negara-negara tropis umumnya 
gagal. Pertanyaannya, kondisi seperti apa yang dapat 
mewujudkan syarat-syarat kebangkitan kehutanan 
Finlandia dan mengapa tidak terjadi di negaranegara 
tropis?

Berdasarkan logika di dalam pikiran, jawabnya 
sederhana. Orang akan membangun hutan kalau 
bermanfaat bagi dirinya dan aman—tidak ada 
penjarahan, kebakaran, illegal logging, dlsb—dalam 
jangka panjang.

Maka, soal kepastian hak atas tanah dan harga hasil 
hutan yang tinggi menjadi prioritas untuk diwujudkan.

Ketika hal itu dipenuhi dan situasinya dapat 
dipelihara oleh Negara, hutan tidak akan dikonversi. 
Begitu yang terjadi di Finlandia.

Negara itu dapat melakukannya karena kepentingan 
negara tidak diselewengkan oleh oknum-oknum korup, 
dan untuk mewujudkannya, seperti dinyatakan dalam 
buku tersebut, diperlukan penerapan teori institutional 
economic yang menelaah persoalan penegakan 
peraturan, perubahan institusi serta path dependency, 
power, governance dan pasar; theory property rights, 
termasuk fenomena open access dan transaction cost.

Di Finlandia, dari kacamata metodologi 
penyelesaian masalah kehutanan, kelembagaannya 
terfokus pada 12 hal sebagai fondasi sebut saja, 
rumah—kehutanan, yaitu: ecological factors, knowledge 
institutions, property institutions, market institutions, 
community institutions, state regulatory institutions, 
enforcement of institutions, forest-based development, 
coevolution of forestry and society, inter-sector impacts, 
international impacts, dan non-corruptive conditions 
(hal 239 – 244).

Luasnya cakupan teori maupun konsep itu 
menunjukkan luasnya masalah kelestarian hutan di 
suatu negara.

Dalam implementasinya dapat difokuskan pada 
peran-peran: hak kepemilikan/tenurial (kepemilikan 
pribadi, komunal, dan negara), pencegahan korupsi, 
kemiskinan, produktivitas hutan (GNP kehutanan/luas 
lahan), keterbukaan perdagangan, serta produktivitas 
pertanian, perkebunan dan pertambangan sebagai 
penyebab utama kerusakan hutan. Persoalannya 

perbaikan cara pikir pengelolaan hutan di Indonesia 
tidak berkembang dan sejauh ini hanya fokus pada 
pendekatan sustainability dari konsep ecological 
economic, itupun bersifat statis, tanpa memperhatikan 
perubahan-perubahan di masyarakat (co-evolusion), 
disertai dengan pasar tertutup dan cenderung 
monopsoni.

MENUJU TRANS-DISIPLIN
Untuk memahami persoalan, oleh karenanya, 

perlu memperhatikan adanya masalah framing—
bukan kebenaran tetapi kepentingan—dan masalah-
masalah yang sengaja dibatasi, agar pikiran kita tidak 
terikat pada penggunaan pengetahuan yang itu-itu 
saja. Perlu pula fokus pada nilai-nilai (value system) 
yang digunakan, yaitu siapa yang diuntungkan dan 
dirugikan akibat digunakannya suatu metoda, serta 
juga pemahaman dengan baik tentang ketidak-tahuan 
dan ketidak-pastian. Semua itu ditujukan agar kondisi 
di lapangan berubah menjadi lebih baik, bukan menyoal 
jenis ilmu apa yang digunakan dan dari mana asalnya: 
dikotomi kehutanan non kehutanan.

Pada saat membahas digunakannya trans-disiplin 
sebagai upaya mewujudkan kelestarian sumberdaya 
alam di IPB beberapa waktu lalu, sepakat bahwa tahap 
eksplorasi dan implementasi trans-disiplin itu harus 
dimulai. Bukan soal pakar bukan pakar, saintis bukan 
saintis. Kita bertanya dari apa yang kita alami dan 
lakukan, dengan basis kenyataan di lapangan. Kita 
tidak dapat dikotak-kotakkan hanya karena menguasai 
ilmu berbeda, keyakinan berbeda, dan masing-masing 
merasa tahu apa yang terjadi.

Dan sangat mungkin atau bahkan hampir pasti, 
dengan mono disiplin persoalan kompleks kelestarian 
menghadapai jalan buntu. Bukan hanya ketidak-
lestarian yang dihasilkan, tetapi jagad raya hubungan 
antar manusia dapat dikorbankan.
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menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara 
berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, 
kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan 
masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pertanyaannya, apakah disiplin kehutanan 
termasuk dalam disiplin teknik yang tercakup dalam 
kegiatan keinsiyuran seperti diatur dalam UU No. 
11 Tahun 2014? Pasal 5 ayat (1) UU ini menyatakan 
bahwa, disiplin teknik yang dicakup dalam kegiatan 
keinsinyuran meliputi disiplin: a. kebumian dan energi; 
b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun; c. industri; 
d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam; e. 
pertanian dan hasil pertanian; f. teknologi kelautan dan 
perkapalan; dan g. aeronotika dan astronotika.

Karena disiplin ilmu kehutanan secara umum 
termasuk dalam disiplin teknik ilmu pertanian dan hasil 
pertanian (dalam arti luas), maka jelas bahwa disiplin 
ilmu kehutanan merupakan salah satu disiplin teknik 
yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2014. Inilah legal 
basis yang menjadi dasar pengaturan kenapa insinyur 
kehutanan masuk dalam kelompok disiplin teknik yang 
tercakup dalam UU ini, bukan disiplin yang lain seperti 
dokter, akuntan, lawyer, notaris dan profesi lainnya 
yang diatur dengan UU tersendiri. Karena itu profesi 
kehutanan harus tunduk pada UU No. 11 Tahun 2014 
tentang Keinsinyuran.

Selanjutnya apakah seorang yang telah memperoleh 
gelar akademik sarjana/insinyur kehutanan dari suatu 
Perguruan Tinggi secara otomatis memperoleh gelar 
profesi Insinyur? Ternyata tidak. UU No. 11 Tahun 
2014 mengatur bahwa “untuk memperoleh gelar 
profesi Insinyur, seseorang harus lulus dari Program 

Masalah hutan dan kehutanan 
pada hakekatnya adalah persoalan 
global. Karena itu pengelolaan 
hutan masa kini dan mendatang 
harus dilakukan dalam perspektif 
global.
Persoalannya kini adalah bahwa 

dalam memasuki era kesejagatan (globalisasi), 
disamping terjalin kerjasama ekonomi akan terjalin pula 
persaingan ekonomi antar Negara. Agar tetap survive, 
maka dunia kehutanan Indonesia perlu terus-menerus 
mengembangkan keunggulan kompetitif (competitive-
advantages), antara-lain melalui keunggulan yang 
dibangun oleh kualitas sumberdaya manusianya. 
Sumberdaya manusia yang handal akan menjadi kunci 
terbangunnya daya saing yang kuat dalam persaingan 
berskala global. Karena itu kehadiran “insinyur 
profesional” kehutanan sangat dinantikan sebagai 
bagian dari solusi dalam menghadapi persaingan SDM 
berskala global.

LEGAL-BASIS KEHADIRAN INSINYUR 
PROFESIONAL

Bentuk pengelolaan sumberdaya hutan masa depan 
dipastikan akan semakin intensif, kuantitatif, rasional, 
bersifat lestari-berkelanjutan. Bentuk pengelolaan 
hutan semacam ini menuntut sumberdaya manusia 
(SDM), baik di kalangan birokrasi maupun pelaku 
bisnis di sektor riil yang tangguh dan profesional.

Terkait SDM yang profesional, patut kita bersyukur 
bahwa Indonesia telah memiliki

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang 
Keinsinyuran. Undang-Undang ini mengatur kegiatan 
keinsinyuran, yaitu suatu kegiatan teknik dengan 

SERTIFIKASI INSINYUR PROFESIONAL
DALAM PERSAINGAN GLOBAL

Oleh: Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA, IPU
(Ketua FKRI/Forum Kolaborasi Rimbawan Indonesia, CEO Pusat Studi BUMN Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 

Wakil Ketua Umum Persaki; Ketua Bidang Organisasi dan Keuangan APHI; Ketua Umum Relawan Jokowi Rimbawan; 
Ketua Bidang Pengembangan Usaha PPAK; Wakil Ketua Pimpinan Saka Wanabakti Nasional, Dirut PT Inhutani II 

periode 2012-2017)
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Profesi Insinyur yang dapat diselenggarakan melalui 
mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau 
melalui program profesi yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi bekerjasama dengan kementerian 
terkait, PII (Persatuan Insinyur Indonesia), dan 
kalangan industri” (Pasal 7 ayat 1 dan 3, serta Pasal 8 
ayat 1 UU No. 11 Tahun 2014).

Pasal 8 ayat (2) menyatakan, bahwa “Seseorang yang 
telah memenuhi standar Program Profesi Insinyur, baik 
melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau 
maupun melalui program profesi, serta dinyatakan 
lulus Program Profesi Insinyur tersebut, maka yang 
bersangkutan	 berhak	 mendapatkan	 sertifikat	 profesi	
Insinyur dan dicatat (diregristasi) oleh PII”. Dengan 
demikian maka penyelenggaraan program Profesi 
Insinyur menjadi sangat vital untuk menyiapkan 
individu-individu yang menyandang gelar akademik 
untuk meningkatkan profesionalitasnya dengan 
menyandang gelar Insinyur Profesional, baik tingkatan 
IPP (Insinyur Profesional Pratama), IPM (Insinyur 
Profesional Madya), maupun IPU (Insinyur Profesional 
Utama).

Kembali ditegaskan dalam UU No. 11 Tahun 2014, 
bahwa “Seorang insinyur yang akan melakukan Praktik 
Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda 
Registrasi Insinyur yang dikeluarkan oleh PII/Persatuan 
Insinyur Indonesia” (Pasal 10 ayat 1 dan 2). Selanjutnya 
“Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur, 
seorang	insinyur	harus	memiliki	Sertifikat	Kompetensi	
Insinyur yang diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi” 
(Pasal 11 ayat 1 & 2).

Pertanyaan kritis berikutnya, mengapa seorang 
insinyur	 harus	 dipersyaratkan	 menempuh	 Sertifikasi	
Kompetensi Insinyur melalui Uji Kompetensi untuk 
memperoleh	 surat	 Sertifikat	 Insinyur	 Profesional?	
Apakah gelar akademik (sarjana/insinyur kehutanan 
dari perguruan tinggi) tidak mencukupi? Jawabannya 
adalah bahwa seorang Insinyur yang bekerja di sektor 
keinsinyuran (engineering) harus benar-benar terjamin 
mutu-kerjanya dan dapat dipertanggungjawabkan 
kepada	 publik,	 sehingga	 ia	 harus	 bersertifikat	
kompetensi Insinyur Profesional (IP).

Kehadiran UU No. 11 Tahun 2014 tentang 
Keinsinyuran sangat diperlukan untuk:
1.  Menjadi dasar hukum bagi profesi insinyur, 

pengembangan kompetensi dan keterbukaan 
global.

2.  Melindungi masyarakat dan sekaligus untuk 
melindungi para insinyur dari tindakan mal praktek 
yang merugikan masyarakat.

3.  Menegaskan peran insinyur dan iklim keinsinyuran 
untuk kepentingan profesi, masyarakat dan Negara.

4.  Ketahanan nasional, menambah jumlah insinyur 
yang sejajar dengan negara teknologi maju.

5.  Memudahkan professional indemnity insurance 
agar setara dalam tender internasional.

6.  Payung hukum perjanjian pengakuan keinsinyuran 
internasional (mutual recognition agreement).
Adapun semangat yang terkandung dalam UU 

No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran adalah spirit 
untuk:
1.  Berkompetisi secara global
2.  Membangun keselamatan masyarakat dan 

lingkungan
3.  Meningkatkan minat keinsinyuran
4.  Meningkatkan peran insinyur dan industri
5.  Mengatasi kesenjangan pendidikan
6.  Mengelola insinyur asing
7.  Membangun inovasi
8.  Memutakhirkan pengetahuan

Seorang penyandang insinyur profesional memiliki 
hak untuk:
1.  Memperoleh perlindungan hukum selama 

melaksanakan kode etik insinyur dan standar 
keinsinyuran.

2.  Menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan 
perjanjian kerja.

3.  Mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan 
kompetensi profesi keinsinyuran.
Sedangkan kewajibannya adalah:

1.  Melaksanakan kode etik insinyur.
2.  Mengupayakan inovasi dan nilai tambah.
3.  Melaksanakan standar keinsinyuran.
4.  Menerapkan keberpihakan.
5.  Memutakhirkan iptek.
6.  Melaksanakan secara berkala darma bakti 

masyarakat yang bersifat sukarela.
7.  Melakukan pencatatan rekam jejak keinsinyuran.

Apa hak dan kewajiban dari pengguna keinsinyuran? 
Pengguna (users) keinsinyuran tentu memiliki hak 
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untuk:
1.  Mendapatkan cakupan dan mutu keinsinyuran 

sesuai perjanjian kerja.
2.  Mendapatkan informasi atas hasil kegiatan 

keinsinyuran.
3.  Menolak hasil kegiatan keinsinyuran yang tidak 

sesuai dengan perjanjian kerja.
Sementara itu pengguna (users) keinsinyuran 

terikat dengan kewajiban untuk:
1.  Memberikan informasi dan dokumen yang lengkap 

sesuai kebutuhan.
2.  Mengikuti petunjuk insinyur atas hasil kegiatan 

yang akan diterima.
3.  Memberikan imbalan yang setara dan adil.
4.  Mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat 

pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.
Bagaimana dengan hak dan kewajiban pemanfaat 

keinsinyuran? Pemanfaat keinsinyuran memiliki hak 
untuk:
1.  Mendapatkan informasi atas keselamatan hasil 

kegiatan keinsinyuran.
2.  Memanfaatkan hasil kegiatan keinsinyuran secara 

aman dan nyaman sesuai standar keinsinyuran.
Sedangkan kewajiban yang disandang oleh 

pemanfaat keinsinyuran adalah: mengikuti ketentuan 
standar penggunaan hasil kegiatan keinsinyuran.

Melalui penjelasan di atas, maka dengan adanya 
UU No. 11 Tahun 2014 diharapkan pekerjaan 
keinsinyuran (engineering), termasuk disiplin 
kehutanan di dalamnya, dapat meningkatkan daya 
saing bangsa dan negara Indonesia dalam menggali 
dan memberikan nilai tambah atas berbagai potensi 
yang dimiliki NKRI. Disamping itu, UU ini diharapkan 
juga mampu menjawab permasalahan persaingan SDM 
dalam skala global, serta memberikan sumbangsih bagi 
kemandirian bangsa.

Membangun	sistem	sertifikasi	insinyur	profesional	
di era kesejagatan Globalisasi tidak saja melahirkan 
persaingan pada perdagangan barang internasional, 
melainkan juga melahirkan persaingan di bidang jasa, 
di dalamnya termasuk jasa tenaga kerja. Hakekat 
globalisasi adalah kerjasama dalam persaingan yang di 
dalamnya terkandung adanya peluang (opportunity) 
sekaligus juga ancaman (treath). Bagi negara atau 
korporasi yang telah menyiapkan infrastruktur SDM-

nya secara baik, maka globalisasi adalah sebuah 
peluang. Tetapi sebaliknya, bagi negara atau korporasi 
yang belum siap membangun infrastruktur SDM-nya 
secara kuat, maka globalisasi adalah sebuah ancaman 
atau bahkan bisa berubah menjadi malapetaka.

Era globalisasi telah membawa dampak terjadinya 
perubahan tatanan di semua sendi kehidupan dan 
semua bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, serta 
last but not least perubahan di bidang pasar tenaga 
kerja). Perubahan tersebut menuntut semua negara 
(dalam skala makro) maupun perusahaan (dalam skala 
mikro) untuk membangun daya adaptasi yang tangguh 
dan kokoh, agar tidak “tergilas” oleh perubahan itu. 
Perusahaan-perusahaan besar seperti General Electric 
(GE) adalah contoh yang baik sebagai perusahaan yang 
sukses dalam mengatasi ancaman globalisasi. Ketika 
dipimpin Jack Welch, General Electric “sadar” untuk 
tetap membangun keunggulan kompetitif agar tetap 
fokus menjadi market-leader yang tangguh. Prinsipnya 
adalah: “If we are not the number one or number two, 
it’s better to fix, close or sell”.

Dalam suatu survei Global CEO Study oleh 
Konsultan IBM Global Business Service menyatakan, 
bahwa lingkungan bisnis semakin kompleks. Banyak 
pemimpin bisnis yang tidak siap menghadapi perubahan 
global. Ketidaksiapan CEO menghadapi lingkungan 
bisnis yang semakin kompleks itu disebabakan oleh: (1) 
ketidaksiapan SDM; (2) minimnya keahlian SDM; serta 
(3) minimnya dana untuk melakukan inovasi.

Karena itu banyak korporasi skala global yang 
akhirnya berguguran dan rontok, seperti perusahaan 
Kodak atau Nokia misalnya.

Di bidang kedokteran, fakta menunjukkan bahwa 
kini banyak dokter asing yang membuka praktek di 
Indonesia. Disayangkan, bahwa maraknya praktek 
dokter asing tersebut tidak disertai Surat Tanda 
Registrasi (STR), sehingga prakteknya bersifat “liar”.

Karena itu Kementerian Kesehatan memperketat 
masuknya dokter asing dengan menerapkan 
seperangkat	 persyaratan:	 (1)	 harus	memiliki	 sertifikat	
kompetensi dari negara asal; (2) Surat Tanda Registrasi 
(STR) dari instansi yang berwenang di negara asal; 
(3)	Foto-copy	 ijazah	yang	diakui	oleh	negara	asal;	 (4)	
Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental dari negara 
asal; (5) Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 
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5 tahun, (6) Letter of Performance dari negara asal; (7) 
Surat Keterangan Kelakuan Baik dari negara asal; (8) 
Surat Keterangan tidak pernah Melakukan Pelanggaran 
Etik dari organisasi profesi negara asal; (9) Surat Ijin 
Praktek dari negara asal yang masih berlaku; (10) 
Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Undang-undang, 
Sumpah Profesi Kesehatan dan Kode Etik Profesi 
Kesehatan yang berlaku; (11) bersedia melakukan alih 
teknologi dan iptek; (12) menanggung biaya hidup 
minimum 2 tahun, serta (13) mampu berbahasa 
Indonesia dengan baik (yang dibuktikan dengan 
Sertifikat	Bahasa	Indonesia	dari	 lembaga	bahasa	yang	
ditunjuk pemerintah RI). Ini adalah contoh yang baik 
betapa persaingan global pasar tenaga kerja telah 
demikian ketat dan bukan lagi hanya ada dalam teori 
atau omongan saja.

Bagaimana dengan pasar tenaga kerja asing pada 
korporasi bisnis kehutanan yang berskala global (the 
world class company)? Ternyata outsourcing tenaga 
kerja asing sudah banyak terjadi di sektor kehutanan 
dan perkebunan Indonesia, mulai dari posisi sebagai 
Deputi Direktur dengan tugas khusus (Deputy 
Director with Special Tasks), COO (Chief Operasional 
Officer), CFO (Chief Operasional Officer), SOO (Senior 
Operational Officer), hingga tenaga peneliti di bidang 
silvikultur, hama & penyakit, planning, dan lainlain.

Seolah dengan mempekerjakan tenaga kerja asing, 
perusahaan menjadi lebih percaya-diri dan siap untuk 
bersaing di kancah global.

Sayangnya, di bidang/profesi kehutanan kondisinya 
masih jauh lebih “liberal” daripada yang terjadi di 
dunia kedokteran. Hingga kini tidak ada aturan ketat 
yang mampu menapis tenaga kehutanan asing apakah 
benar-benar “qualified” atau tidak. Padahal tiap tahun 
membanjir lulusan Sarjana/Insinyur Kehutanan yang 
terjun di dunia kerja, namun sebagian besar tidak 
tertampung pada kegiatan yang mestinya bisa menjadi 
ladang tempat mereka berkarir dan mengembangkan 
profesionalismenya. Benarkah insinyur kehutanan 
Indonesia memang lebih inferior dibandingkan 
insinyur/tenaga kerja asing? Belum tentu. Hal ini 
menjadi sangat ironis.

Disinilah,	 pentingnya	 sistem	 sertifikasi	 Insinyur	
Kehutanan Profesional harus dibangun dan 
diimplementasikan. Kualitas/mutu hasil kerja dari 

Insinyur Profesional Indonesia harus setara dengan 
Insinyur Profesional dari Negara lain serta dapat 
bersaing secara sportif dan obyektif. Dengan adanya 
sistem	sertifikasi	Insinyur	Kehutanan	Profesional	yang	
kredibel, maka siapapun tenaga kerja (lokal maupun 
asing), bebas bekerja di lapangan kerja manapun (di 
pemerintahan, perusahaan besar, lembaga penelitian,

LSM/NGO, maupun SMES (Small & Medium 
Entreprises) di Indonesia maupun di Negara lain, 
asalkan mampu memenuhi standar kompetensi 
yang ditetapkan, yaitu dengan menunjukkan bukti 
kepemilikan	 sertifikat	 kompetensi	 dari	 lembaga	 yang	
berwenang.

Dengan demikian akan terbangun sistem 
pembinaan SDM yang adil (fairness) dan transparan.

Pada masa kini dan mendatang, kunci persaingan 
skala global antara-lain ditentukan oleh ketersediaan 
sumberdaya manusianya (human-being) yang 
berkualitas (qualified),	 serta	 didukung	 oleh	 efisiensi	
operasional	 perusahaan.	 Dengan	 sistem	 sertifikasi	
insinyur profesional, maka kondisi persaingan antara 
tenaga kerja asing dan domestik/lokal diharapkan 
berlangsung dengan fair-play competation yang 
obyektif	 dan	 tidak	 bias.	 Penganugerahan	 sertifikat	
profesional	 (sertifikat	 kompetensi)	 tidak	 diberikan	
kepada seseorang hanya berdasarkan pada penilaian 
atas jenjang akademis atau lamanya bekerja, melainkan 
dilakukan melalui “mekanisme rekognisi pembelajaran 
lampau” atau melalui “program profesi” yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama 
dengan kementerian terkait, PII (Persatuan Insinyur 
Indonesia), dan kalangan industri, sebagaimana telah 
dijelaskan di atas.

Beruntung atas dorongan FKRI (Forum Kolaborasi 
Rimbawan Indonesia) dan 12 organisasi deklaratornya 
(RJR, Persaki, PPAK, PWK, HPK, 4P, IKA-SKMA, HA-
Hut IPB,

KAGAMAHUT, IKA Sylva Unhas, IKA-Hut UnMul, 
dan IKA-Hut UnTan), kalangan industri serta individu-
individu yang kredibel, telah berhasil didirikan Badan 
Kejuruan Teknik Kehutanan Persatuan Insinyur 
Indonesia (BKT-Hut PII) yang telah dapat memfasilitasi 
sertifikasi	keinsinyuran	melalui	“mekanisme	rekognisi	
pembelajaran lampau” untuk mengejar kesenjangan 
ketersediaan insinyur profesional di Indonesia.
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Melalui	 sistem	 sertifikasi	 insinyur	 profesional,	
minimal ada 3 nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh 
masyarakat, yaitu:
1.  Manfaat Nasional

• Pembinaan sumberdaya profesional
• Perlindungan masyarakat terhadap malpraktek 

insinyur
• Jalur tanggung-jawab perdata (tanggung-

gugat)
• Kesetaraan internasional (proteksi profesi 

insinyur dari serbuan tenaga kerja asing)
• Menjadi jaminan untuk rekrutmen tenaga kerja 

yang kompeten di bidangnya
• Menjadi acuan untuk perundingan Mutual 

Recognition Arrangement (MRA) antar negara
2.  Manfaat Perorangan/Individual

• Keabsahan status profesional (asuransi)
• Peluang pembinaan profesi berkelanjutan
• Tercipta jalur karier profesional (non-

struktural)
• Memperkuat posisi tawar di tempat bekerja
• Mudah diakses oleh pengguna jasa secara online
• Secara hukum mendapat perlindungan profesi

3.  Manfaat Kelembagaan
• Tersedianya sumber informasi SDM profesional

• Terciptanya iklim kerja profesional
• Tersedianya instrumen pengaturan karier 

profesi
• Tersedia instrumen mengatur imbalan (billing 

rate)
• Menjadi dasar penetapan remunerasi/

kompensasi yang kuat dan pasti
Akhirnya harus disadari, bahwa masih banyak PR 

yang mesti diselesaikan untuk memantapkan sistem 
Sertifikasi	Insinyur	Profesional.	Namun	hal	 ini	adalah	
sesuatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, 
sehingga harus segera diakselerasi implementasinya. 
Kerjasama mutualistik antara Pemerintah (khususnya 
Kementerian

Riset dan Pendidikan Tinggi) dengan PII (Persatuan 
Insinyur Indonesia), perguruan tinggi terkemuka, 
kalangan industri (sebagai pengguna), serta masyarakat 
luas (sebagai pemanfaat keinsinyuran), harus intensif 
dibangun. Sebagai contoh, Dewan Insinyur Indonesia 
(DII) yang bertugas merumuskan kebijakan, menjalin 
kerjasama keinsinyuran Indonesia, serta mengawasi 
alih teknologi oleh insinyur asing sebagaimana 
diamanahkan dalam UU No. 11 Tahun 2014, hingga 
kini pun belum terbentuk. Inilah PR besar yang harus 
dijawab dengan kerja-keras dan rasa optimisme.
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Itu karena kompleksitas persoalan 
yang dihadapi melampaui disiplin 
ilmu, kewenangan tunggal lembaga, 
sektor, bahkan negara. Walau 
respon atas isu strategis itu telah 
diisi oleh banyak kolaborasi, 
namun sering mengalami kesulitan 

—sebagian karena gagal terwujud kepemimpinan-
sistem (system leadership/SL) di dalam dan di 
organisasi yang berkolaborasi.

Uraian ini ditulis dan diringkas dari artikel “The 
Dawn of System Leadership” 2015, oleh Peter Senge, 
Hal Hamilton dan John Kania, –Stanford Social 
Innovation Review–. Tulisan ini diawali dengan 
merujuk Nelson Mandela yang memberi pelajaran SL 
dengan menyatukan sisa-sisa negara yang telah terbagi-
bagi untuk membangun Afrika Selatan baru, dan 
kemudian terwujud. Contoh paling transenden adalah 
dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

Sebuah inovasi radikal membawa orang-orang 
kulit hitam dan kulit putih bersama sebagai pihak yang 
menderita sekaligus penyebab kerugian, untuk bertemu, 
mengatakan kebenaran, memaafkan, dan melanjutkan, 
bukan hanya gerakan tetapi juga kawah terciptanya SL. 
Ribuan orang berpartisipasi mewujudkan pemahaman 
kuno tentang kepemimpinan yaitu “melintasi 
ambang batas”.

SYSTEM LEADERSHIP (SL)
SL melihat kenyataan dari perspektif berbeda-

beda dan dapat mendorong tiap orang lebih terbuka. 
Membangun hubungan dari pendengaran mendalam, 
jaringan saling percaya serta kolaborasi. Bukan 

hubungan kaku ala struktural-birokrasi. Mereka 
membebaskan orang lain untuk melangkah maju dan 
belajar dari langkahnya. 

Ada tiga kemampuan inti dalam SL. Pertama, 
kemampuan melihat sistem lebih besar. Ini kebalikan 
melihat dari sudut kecil perorangan dan biasanya 
menentukan perspektif siapa yang lebih benar. Gambar 
besar memungkinkan memperbaiki solusi parsial yang 
telah gagal, untuk tidak terjebak perbaikan simptomatis 
parsial tersebut.

Kedua,	mampu	mendorong	refleksi	dan	percakapan	
lebih	 generatif.	 Refleksi	 berarti	 berpikir	 tentang	
pemikiran kita, mengkritisi asumsi-asumsi yang 
kita terima dan mencermati mental model penyebab 
gagal. Juga “mendengar” sudut pandang berbeda dan 
menghargai satu sama lain. Ini menjadi pintu penting 
membangun kepercayaan mencapai kreativitas kolektif.

Ketiga, mampu mengalihkan fokus dari pemecahan 
masalah reaktif menjadi strategis. Ini biasanya 
bertahap, ketika para pemimpin membantu mendalami 
artikulasi aspirasi dan membangun kepercayaan dari 
semangat pencapaian riil.

JALAN MENUJU SL
Kegagalan biasanya dimulai dengan pernyataan: 

“Lihat! Ini tidak akan berhasil!” Dan biasanya 
tidak disadari, pemimpin memecah belah dengan sikap 
‘kami dan mereka’. Dan terus bersikeras: “Saya 
benar, Anda salah! Hal itu menjadi sumber utama 
hambatan membantu orang lain bisa memperbaiki 
situasi.”

Dalam buku “Leading from the Emerging Future” 
oleh Otto Scharmer dan Katrin Kaufer digambarkan 

SYSTEM LEADERSHIP
Strategi Mencapai Tujuan Diatas Keragaman

Oleh: Hariadi Kartodihardjo

Berbagai isu strategis dari sumber-sumber agraria seperti perubahan iklim, perusakan 
ekosistem, meningkatnya kelangkaan air bersih, pengangguran dan kemiskinan 
serta ketidakadilan nampak tidak lagi dapat ditangani oleh model kepemimpinan 
tradisional—struktural.
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tiga “celah” mengubah sistem: membuka pikiran (untuk 
mengkritisi asumsi kita), membuka hati (mendengar 
satu sama lain), dan membuka kehendak (menetapkan 
agenda dan melihat apa yang benar-benar dibutuhkan). 

SL dipahami bahwa tidak dapat dijalankan dari 
rencana kaku yang dibuat sebelumnya. Sebaliknya, 
SL menciptakan “ruang” di mana semua dapat 
mengatakan yang sebenarnya, berpikir lebih 
dalam apa sebenarnya yang terjadi, mengeksplorasi 
opsi di luar kebiasaan, dan mencari perubahan dengan 
leverage lebih tinggi. Ketika menghadapi masalah 
sangat rumit, SL menumbuhkan kondisi mewujudkan 
kebersamaan melalui proses perbaikan cara berpikir 
dan bertindak.

Niat baik tidak cukup. Anda perlu keterampilan. 
Dan keterampilan hanya datang dari latihan. 
Buckminster Fuller berkata, “Jika Anda ingin mengubah 
cara seseorang berpikir, menyerahlah. Anda tidak 
dapat mengubah begitu saja. Beri mereka metoda baru, 
dan bila digunakan akan menyebabkan berpikir secara 
berbeda.”

Berikut beberapa panduan sederhana mewujudkan 
SL:

Pertama, terwujudnya SL melalui proses yang tidak 
pernah berakhir, dan untuk sukses harus dijalin ke 
dalam pekerjaan sehari-hari. Kedua, semua perubahan 
butuh dukungan. Tetapi hati-hati, karena para 
pendukung sering terjebak oleh pandangan mereka 

sendiri dan menjadi tidak efektif melibatkan orang lain 
dengan pandangan berbeda.

Ketiga, kita sering merasa nyaman dengan orang-
orang	berpandangan	sama.	Tetapi	dalam	zona	nyaman	
itu tidak akan pernah mengarah pada peterlibatan 
aktor-aktor yang dibutuhkan untuk perubahan sistemik. 
“Inovasi sering berasal dari cara melihat sistem dari 
sudut pandang berbeda,” kata Winslow.

Keempat, mewujudkan SL perlu strategi, tetapi 
orang yang paling efektif belajar yaitu dengan 
“mengikuti aliran perubahan” dan justru membuang 
strategi mereka ketika peluang tidak terduga muncul. 
Kelima, berbagai metoda dan pendekatan yang tersedia 
saat ini terus berkembang, dan peminat SL harus 
memiliki pengetahuan tentang metoda itu.

Keenam, diketahui tidak ada contoh di mana 
SL efektif mencapai sukses skala besar tanpa mitra. 
Dibutuhkan mitra untuk berbagi aspirasi dan tantangan 
dan yang membantu menghadapi perubahan yang sulit 
—menyeimbangkan waktu tugas dengan waktu untuk 
refleksi,	tindakan,	dan	perenungan.	

ADOPSI SL
Ide SL sebenarnya sudah lama. Sekitar 2.500 tahun 

lalu	filsuf	Cina	Lao	Tzu	dengan	fasih	mengungkapkan	
gagasan yang mengkatalisasi system leadership:
Pemimpin jahat adalah orang yang dibenci,
Pemimpin baik adalah orang yang dihormati,
Pemimpin besar adalah dia yang orang-orang (yang 
dipimpinnya) mengatakan: “Kami bisa melakukannya 
sendiri.”

Apakah ada harapan SL akan muncul untuk 
menghadapi tantangan sistemik yang kini sudah sangat 
kritis? Dipercayai ada alasan untuk optimis akan hal 
itu. Pertama, karena sifat yang saling berhubungan dari 
masalah-masalah menjadi lebih jelas, semakin banyak 
orang mencoba untuk mengadopsi orientasi sistemik. 
Kedua, selama tiga puluh tahun terakhir telah terjadi 
ekspansi luar biasa dalam metoda untuk mendukung 
para SL.

Terakhir, ada kebutuhan urgen, meskipun sebagian 
besar belum diartikulasikan, untuk proses perubahan 
nyata. Ada kecurigaan bahwa strategi yang digunakan 
untuk memecahkan masalah saat ini terlalu dangkal, 
untuk mendapat sumber masalah yang lebih akurat.
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APA KESAN DAN PENDAPAT DUA RIMBAWAN KITA 
YANG BERUSIA SANGAT TUA

Sepengetahuan penulis tidak banyak rimbawan 
Indonesia yang mencapai usia 90 tahun, apalagi 

lebih dari itu. Dari ingatan dan catatan penulis ada 
beberapa rimbawan yang mencapai usia di atas 90 tahun 
diantaranya almarhun Dr. Ir. Yunus Kartasubrata, 
MS (92) dan Ir. Moh. Soenarjo Hardjodarsono, M.Sc. 
(91) dan yang sekarang masih ada (hidup) adalah Drs.
Adjis Herdjan (11 Maret 1926) di Jakarta, Ir. Moh.Otjo 
Danaatmadja (1 April 1926) di Bandung dan Soekandi, 
SH (30 Nopember 1927) di Yogyakarta. Yang akan 
diulas dalam tulisan ini adalah yang pertama dan kedua.

1. DRS. ADJIS HERDJAN
Dia lulusan SKMA Perjuangan di Yogyakarta 1948 

(sekolah sambil angkat senjata bertempur di medan 
perang melawan Belanda) karena itu ia mendapatkan 
pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. Selain 
itu sambil bekerja berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu 
Pemerintahan dari Universitas Pajajaran.

Pengabdiannya di Instansi Kehutanan terakhir 
sebagai Administratur/KKPH Bogor (1979) dilanjutkan 
di Swasta/HPH, namun pengalaman perjuangan, 
pengabdian kepada negara dan pengalaman hidupnya 
cukup banyak khususnya dalam perjuangan ikut 
mendirikan dan membela keberadaan NKRI dan tahun-
tahun awal pembangunan hutan dan kehutanan selama 
pemerintahan RI. Sebagai orang yang dilahirkan di kota 
kecil Kuningan (Cirebon) dan melanjutkan bersekolah 
di kota perjuangan politik Bung Karno (Bandung) ia ikut 
merasakan susahnya rakyat klas bawah (wong cilik) 
hidup dalam alam penjajahan Belanda maupun Jepang 
baik dalam kehidupan ekonominya, pendidikannya, 
status sosialnya dan hak-hak hidupnya. Ia kemudian 
menjadi pengagum dan pencinta Bung Karno yang 
membangun Nasionalisme dan meneladani perjuangan 
membentuk dan membangun NKRI. Karena itu ia 
langsung	terjun	ikut	berjuang	secara	fisik	dalam	meraih	
dan mempertahankan kemerdekaan RI.

Sebagai Warga Negara RI ia sangat meresapi, 

mendarahdagingkan dan berusaha mengamalkan bait-
bait kata yang terdapat dalam lagu “Indonesia Raya” 
dan sebagai rimbawan ia juga sangat membanggakan, 
meresapi dan menikmati lagu ‘Seruan Rimba”. Generasi 
muda dan generasi penerus seharusnya berbuat 
demikian untuk membangkitkan dan menggelorakan 
etos kerja serta ketulusan pengabdiannya. Pertanyaan-
nya apakah mereka telah berlaku demikian? Yang ia 
lihat	dan	rasakan	pembangunan	secara	fisik	hampir	di	
segala bidang memang berkembang sangat pesat tetapi 
yang ia sedihkan hutan-hutan kita kok semakin parah 
kerusakaannya dan banyak beralih fungsi padahal sudah 
banyak rimbawan yang pintar-pintar dibanding dulu, 
lalu apa yang salah dalam pengurusannya? Barangkali 
perlu usaha ekstra dalam membangun atau membangun 
kembali mental dan perilaku rimbawan dan stake holder 
lainnya. Selama 31 tahun pengabdiannya di Kehutanan 
Jawa Barat (Wilayah Banten, Sumedang, Bandung, 
Cianjur, Bogor) ia telah berusaha semaksimal mungkin 
bekerja sebagai rimbawan yang diidealkan mengabdi 
sepenuh hati meski dalam keadaan tidak aman. 

In het diepst van het woud ligdt verborgen goud. 
Geen goud date del blinkt doch liefde die eeuwig zingt 
(Jauh di dalam hutan ada tersimpan emas. Bukan emas 
yang gemerlapan namun kasih sayang yang menyanyi 
abadi).

Sebagai tips panjang umur dan sehat, ia menyampai-
kan beberapa pendapat pribadinya:
a. Bescheidenheit is das schonste kleid (Rendah hati 

adalah perilaku yang terindah)
b. Kesederhanaan jasmaniah dan rokhaniah.

Kebahagiaan adalah perjalanan menuju ke 
keserhanaan (Happiness is ajourney towards 
simplicity)

c. Een mens ligdt dikwijles het meest door het lijden 
dat hij vreest. En dat nooit komt opdagen zo 
heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft 
(Seseorang sering menderita berlebihan karena 
takut menderita. Padahal penderitaan itu tidak 

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 23

Artikel



datang. Dengan demikian dirasakannya penderitaan 
(ujian dari Tuhan) jauh lebih berat dari pada yang 
sesungguhnya. Jadi jangan takut menderita.
Walaupun usianya sudah mendekati 93 tahun 

pikiran, penalaran dan ingatannya masih cukup baik. 
Demikian	 pula	 fisiknya,	 masih	 sering	 naik	 kereta	
komputer Jakarta-Bogor menengok anak-anak dan 
cucu-cucunya. 

2. IR.MOH.OTJO DANAATMADJA
Pria ini adalah rimbawan lulusan SKMA Yogyakarta 

1947 satu kelas dengan Prof.  Dr. Ir. Moelyadi 
Banoewidjojo Rektor Univ. Brawijaya dan Prof. Ir. 
Soedarwono dekan dan guru besar Fakultas Kehutanan 
Universitas Gajah Mada. Ia sempat melanjutkan kuliah 
di Fakultas Pertanian dan Kehutanan Yogyakarta sebagai 
pegawai Jawatan Kehutanan yang ditugasbelajarkan 
di sini dari tahun 1956-1965. Sebelum tugas belajar ia 
sudah bekerja di Balai Penelitian Kehutanan RI dalam 
pengungsian di Solo tahun 1947-1949 dan di Brigade 
Planologi Kehutanan II Jawa Tengah di Salatiga dan 
Brigade Planologi Kehutanan I di Bandung dari tahun 
1949-1956 atau totalnya selama 7 tahun. Setelah selesai 
tugas belajar ditempatkan di Kantor Departemen 
Kehutanan Jakarta dan tak lama kemudian diangkat 
menjadi KKPH Garut Dinas Kehutanan Jawa Barat.
Selanjutnya berturut-turut menjadi Staf Ahli Bagian 
Pemasaran Dinas Kehutanan Jawa Barat, Kepala 
Pencanaan Reboisasi dan Penghijauan DAS Citarum, 
Kepala Bagian Pemasaran Diskeh dan terakhir Kasi 
Pemasaran Unit III Perhutani Jawa Barat hingga 
pensiun sebagai PNS tahun 1982. Selanjutnya berkarya 
di Perguruan Tinggi Swasta maupun Negeri (sebagai 
Dosen Luar Biasa atau Tim Ahli Penyusunan Kurikulum 
Jurusan Kehutanan dan Politeknik Pertanaian dan lain-
lain) diantaranya di Akademi Kehutanan, Universitas 
Pajajaran, dan Univ. Winaya Mukti. Dunia pendidikan 
digelutinya selama 25 tahun (1967-1995) sejak masih 
dinas hingga setelah pensiun. Oleh karena itu dia 
sangat perhatian (care) kepada masalah-masalah 
ketenagakerjaan kehutanan dan sumber daya manusia 
kehutanan pada umumnya hingga akhir usianya yang 
kini mendekati usia 93 tahun.

Dengan pengalam awal bekerja di bidang Penelitian 
Kehutanan dan Planologi Kehutanan ia mempunyai 
gambaran atas luasnya, padatnya, potensialnya dan 
indahnya hutan-hutan Indonesia di hampir seluruh 
pulau. Khayalannya hutan Indonesia akan mempunyai 
kemampuan memakmurkan rakyat Indonesia dalam 
jangka panjang sampai beberapa generasi atau bahkan 
sepanjang masa (never ending). Hutan Indonesia akan 
memberikan kehidupan sangat banyak rakyat Indonesia 
secara lestari (pengusahaan hutan berkembang, hutan 
tidak rusak, penyerapan tenaga kerja meningkat pesat 
termasuk bagi anggota kelurga kehutanan). Tetapi 
apa yang terjadi? Tampaknya hutan dan kehutanan 
Indonesia hanya mampu meraih kejayaannya selama 
lebih kurang 30 tahun (1968-1998) setelah itu kerusakan 
hutan semakin parah, usaha reboisasi dan rehabilitasi 
hutan dapat dikata tidak berhasil, pengusahaan hutan 
terus mengalami kemunduran dan kebangkrutan 
sehingga boro-boro dapat meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja, yang sudah ada saja banyak yang di PHK 
kan (diberhentikan). Di sisi lain pendidikan kejuruan 
kehutanan terus berkembang pesat dan lulusannya 
makin melimpah sehingga dengan kondisi hutan dan 
kehutanan seperti digambarkan di atas tadi para lususan 
sangat sulit mendapatkan kerja di bidang kehutanan 
sebagai lapangan (medan) kerja tumpuan kehidupan 
yang menjanjikan. Memang mereka telah dianjurkan 
untuk berpikir dan berusaha kreatif menciptakan 
lapangan kerja sendiri tetapi apa semuanya akan 
bisa melakukannya? Perkembangan ekoturisme dan 
pengolahan hasil hutan non kayu lambat laun terus 
berkembang tetapi dalam kapasitasnya menyerap 
tenaga kerja nampaknya belum sepadan dengan tenaga 
kerja kejuruan kehutanan yang tersedia.What next?

Demikian beberapa kesan beliau yang dapat 
ditangkap beberapa tahun terakhir ini sebelum 
mengalami	 kemunduran	 fisik	 dan	 pikirannya/
ingatannya.Sudah sekitar setahun ini kesehatannya 
nampak menurun, sudah sering di atas kursi roda 
dan mulai enggan bepergian walaupun untuk 
bersilaturakhim, tetapi bila diajak bicara tentang 
alumni apa IKA SKMA atau PERSAKI masih nampak 
bersemangat.
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Narnun demikian luas areal pencadangan hutan 
untuk dikelola masyarakat melalui IJlll usaha HKm, 
HTR, dan HD masih sangat rendah. Pemerintah 
bertekad untuk meningkatkan luas areal pemanfaatan 
hutan untuk masyarakat (HKm, HTR, HD, dll) 
menjadi 5,6 juta ha atau 11.3% (RKTN 2011-2030). 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalarn 
dan di sekitar kawasan hutanperlu ditangani secara 
nasional, agar kebijakan pengurangan kemiskinan 
sektor kehutanan melalui Perhutanan Sosial dapat 
diakselerasidan bersinergi dengan program nasional 
pengentasan kemiskinan, antara lain Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Dengan latar belakang tersebut, Pusat Pengkajian 
Strategis Kehutanan (Puskashut), Yayasan Sarana 
Wana Jaya, pada tanggal 29 Januari 2015 bertempat 
di R. Sonokeling, Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta, 
menyelenggarakan Diskusi Panel “Peran Pengelolaan 
Hutan Berbasis Masyarakat Dalarn Pemberdayaan dan 
Peningkatan Kesejahteraan” dengan menghadirkan 
para pakar/praktisi/panelis yang berpengalaman dan 
berkompeten dibidangnya. 

HASIL KAJIAN
Setelah memperhatikanarahan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, paparan para Panelis: 1) Direktur 
Jenderal BPDAS Dan Perhutanan Sosial, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2) Direktur Utama 
Perum Perhutani, 3) Prof. Dr. Ir, Didik Suharjito, IPB, 4) 
Dr. Gutomo Bayu Aji, Pusat Penelitian Kependudukan, 
LIPI, dan 5) Ir, Yarnan Mulyana, Yayasan Sarana Wana 
Jaya, serta masukan dari peserta diskusi yang dipandu 
oleh moderator: Dr. Ir. Harry Santoso, diperoleh 
rumusan hasil kajian sebagai berikut. 

LATAR BELAKANG 

Jumlah penduduk di pedesaan sekitar kawasan hutan 
di Indonesia diperkirakan sebanyak 48,8 juta jiwa, 

diantaranya sekitar 10,2 juta jiwa masuk dalam kategori 
penduduk miskin (Renstra Kehutanan 2010- 2014). 
Jumlah penduduk miskin yang bermukim di des a hutan 
ini kurang lebih 1/3 (sepertiga) dari jumlah penduduk 
miskin Indonesia (BPS 2010). Penyebarannya terletak 
di ± 31.950 desa di dalam dan di sekitar hutan atau 
kurang lebih 36% dari jumlah desa di Indonesia 

Kemiskinan masyarakat di dalam dan disekitar 
kawasan hutan yang juga disebut masyarakat desa 
hutan, merupakan masalah multi dimensional yang 
berkaitan dengan sejarah tenurial, sosial-budaya, 
ekonomi	 dan	 konflik	 tenurial	 dalam	 pembangunan	
pedesaan, serta akses sumberdaya hutan (SDH) 
dalam pengelolaan hutan. Karena itu pemecahannya 
memerlukan integrasi lintas sektoral, peran aktif semua 
pihak pemerintah, swasta/BUMN pelaku usaha dan 
para pihak di pusat dan di daerah. 

Sejak reformasi kehutanan dua dekade yang 
lalu telah terjadi perubahan mendasar paradigma 
pengelolaan hutan yang semula berbasis “timber 
management” menjadi pengelolaan hutan berbasis 
“masyarakat”. Paradigma ini telah menjadi acuan dalam 
menyelesaikan	permasalahan	konflik	tenurial	sekaligus	
sebagai upaya menggerakkan perekonomian pedesaan 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar 
kawasan hutan. Dalam rangka itu pemerintah telah 
mengembangkan program Perhutanan Sosial dengan 
beberapa model antara lain, Hutan Kemasyarakatan 
(HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) dan Pengelolaan hutan bersama masyarakat 
(PHBM) yang diterapkan oleh Perum Perhutani di 
Pulau Jawa. 

Peran Pengelolaan Hutan Berbasis 
Masyarakat Dalam Pemberdayaan dan 

Peningkatan Kesejahteraan
Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan Yayasan Sarana Wana Jaya
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1. Nilai manfaat hutan hujan tropika (tropical rain 
forest) yang luas merupakan aset nasional untuk 
pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. UU 
No. 41/1999 tentang Kehutanan mengamanatkan 
bahwa manfaat hutan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya 
hingga kini kehidupan masyarakat di dalarn dan 
di sekitar hutan masih termarginalkan dan miskin. 
Keadaan ini akibat dari fasilitasi pemerintah 
terhadap sarana produksi, penyuluhan dan bantuan 
pasca panen sangat rendah dibandingkan dengan 
masyarakat persawahan. 

2. Dalam pembangunan kehutanan sudah lama 
dilancarkan berbagai program pemberdayaan 
masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan 
seperti Inpres Penghijauan dan Reboisasi, Gerakan 
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), 
hutan rakyat (HR), hutan kemasyarakatan (HKm), 
hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (DH), 
kebun bibit rakyat (KBR), dll. Namun demikian 
penyelenggaraan program-program pemberdayaan 
tersebut dilakukan sektoral, kurang koordinasi, 
kurang partisipatif dan sistem pendampingannya 
tidak efektif. 

3. RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 
Kehutanan Tahun 2015-2019 mentargetkan ± 
30% luas kawasan hutan di Indonesia yang akan 
dikelola bersama, oleh dan untuk pemberdayaan 
dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan 
disekitar hutan. Dalam rangka itu Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tehih 
mencanangkan kawasan hutan seluas ±12,7 juta 
hektar untuk dikelola bersama dan oleh masyarakat 
sebagai wujud dari program pemberdayaan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam 
dan di sekitar kawasan hutan. 

4. Berbagai model kegiatan program pemberdayaan 
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan 
sebagaimana tertuang dalam PerMenHut No. 
P16/Menhut/2011 tentang PNPM Mandiri Sektor 
Kehutanan, telah dintegrasikan dalam program 
nasional PNPM Mandiri antara lain, HKm, HTR, 
HD, KBR, HR, MDK (Model Desa Konservasi), 
Sentra HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), dll. 
Namun realisasinya hingga tahun 2014 masih 

sangat rendah yang antara lain disebabkan 
panjangnya birokrasi perijinan, dan persyaratan 
yang dibebankan seperti kepada perijinan usaha 
kehutanan. 

5. Pelaksanaan pengelolaan hutan bersama 
masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani telah 
berhasil membentuk kelembagaan sebanyak 5,289 
LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), 925 
Koperasi MDH, memberikan tambahan penghasilan 
kepada MDH melalui sharing bagi hasil kayu dan 
non kayu rat-rata Rp. 20,7 milyarjtahun, kontribusi 
penyediaan pangan rata-rata per tahun ± 101,2 ribu 
ton padi, ± 258,5 ribu ton jagung, dan ±80,2 ribu 
ton kacang-kacangan, serta menyerap tenaga keIja 
±S8S,4 ribu orang. Hal llll cukup. memberikan 
kontribusi	 signifikan	 bagi	 pemberdayaan	 dan	
peningkatan pendapatan masyarakat di dalam dan 
disekitar hutan di P Jawa. 

6. Dalam merespon dikeluarkannya UU No: 6 
tentang Desa tahun 2014, Perum Perhutani telah 
mencanangkan program “BUMN Membangun Desa” 
pada 6 (enam) Desa miskin atau Desa tertinggal di 
sekitar yang berbatasan dengan kawasan hutan di 
Pulau Jawa, sekaligus mengembangkan sentra-
sentra industri kemitraan HR dalam memenuhi 
kebutuhan BBI di Pulau Jawa. 

7. Peningkatkan peran Sektor Kehutanan secara 
nasional dalam pengentasan kemiskinan 
masyarakat di dalam dan disekitar kawasan 
hutan, memerlukan perbaikan konsep program 
pemberdayaan yang meliputi antara lain: 
1) Paradigma pemberdayaan masyarakat di dalam 
dan di sekitar kawasan hutan diarahkan pada 
modemisasi sistem pertanian desa hutan melalui 
pendekatan partisipatif. 2) Kemitraan usaha dengan 
parapihak, penguatan akses sumber daya hutan 
(SDH), permodalan, pasar pasca panen dan inovasi 
teknologi. 3) Percepatan peran pemberdayaan 
Sektor Kehutanan melalui sinergi dan integrasi 
dengan program nasional pemberdayaan 
masyarakat al. PNPM Mandiri, CSR pemberdayaan, 
dan terintegrasi dengan pengembangan KPHP /HL, 
dll. 

8. Hasil penelitian dampak kegiatan HKm dengan 
studi kasus di Lampung Barat menunjukkan hasil 
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yang menggembirakan, bahwa HKm berkontribusi 
terbesar dalam pengurangan kemiskinan 
masyarakat desa hutan, dibandingkan dengan 
program-program pengentasan kemiskinan 
lainnya, termasuk PNPM Mandiri. 

9. Penyuluhan kehutanan merupakan salah satu 
pilar program nasional dalam pemberdayaan dan 
pengentasan kemiskinan masyarakat di sekitar 
kawasan hutan. Dengan demikianpendampingan 
Penyuluh Kehutanan, harus dilakukan secara 
professional, terus menerus dan partisipatif. 
Di era reforrnasi dan otonomi daerah ke depan 
pembangunan kehutanan harus bergeser dengan 
melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar 
hutan sebagai salah satu pelaku pembangunan 
kehutanan. 

REKOMENDASI 
Setelah memperhatikan arahan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, paparan para Panelis: 1) Direktur 
Jenderal BPDAS Dan Perhutanan Sosial, Kementerian.
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2) Direktur Utama 
Perum Perhutani, 3) Prof. Dr. Ir, Didik Suharjito, IPB, 4) 
Dr. Gutomo Bayu Aji, Pusat Penelitian Kependudukan, 
LIPI, dan 5) Ir, Yaman Mulyana, Yayasan Sarana Wana 
Jaya, serta masukan dari peserta diskusi yang dipandu 
oleh moderator: Dr. Ir. Harry Santoso, diperoleh 
rumusan hasil kajian sebagai berikut. 

1. Nilai manfaat hutan hujan tropika (tropical rain 
forest) yang luas merupakan aset nasional untuk 
pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. UU 
No. 41/1999 tentang Kehutanan mengamanatkan 
bahwa manfaat hutan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya 
hingga kini kehidupan masyarakat di dalam dan 
di sekitar hutan masih termarginalkan dan miskin. 
Keadaan ini akibat dari fasilitasi pemerintah 
terhadap sarana produksi, penyuluhan dan bantuan 
pasca panen sangat rendah dibandingkan dengan 
masyarakat persawahan. 

2. Dalam pembangunan kehutanan sudah lama 
dilancarkan berbagai program pemberdayaan 
masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan 
seperti Inpres Penghijauan dan Reboisasi, Gerakan 
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), 
hutan rakyat (HR), hutan kemasyarakatan (HKm), 
hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), 
kebun bibit rakyat (KER), dU. Namun demikian 
penyelenggaraan program-program pemberdayaan 
tersebut dilakukan sektoral, kurang koordinasi, 
kurang partisipatif dan sistem pendampingannya 
tidak efektif. 

3. RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 
Kehutanan Tahun 2015-2019 mentargetkan ± 
30% luas kawasan hutan di Indonesia yang akan 
dikelola bersama, oleh dan untuk pemberdayaan 
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dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan 
disekitar hutan. Dalam rangka itu Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah 
mencanangkan kawasan hutan seluas ±12,7 jtita 
hektar untuk dikelola bersama dan oleh masyarakat 
sebagai wujud dari program pemberdayaan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam 
dan di sekitar kawasan hutan. 

4. Berbagai model kegiatan program pemberdayaan 
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan 
sebagaimana tertuang dalam PerMenHut Nomor 
P16/Menhut/2011 tentang PNPM Mandiri Sektor 
Kehutanan, telah dintegrasikan dalam program 
nasional PNPM Mandiri antara lain, HKm, HTR, 
HD, KER, HR, MDK (Model Desa Konservasi), 
Sentra HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), dU. 
Namun realisasinya hingga tahun 2014 masih 
sangat rendah yang antara lain disebabkan 
panjangnya birokrasi perijinan, dan persyaratan 
yang dibebankan seperti kepada perijinan usaha 
kehutanan. 

5. Pelaksanaan pengelolaan hutan bersama 
masyarakat (PHBM) oleh PerumPerhutani telah 
berhasil membentuk kelembagaan sebanyak 
5,289 LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), 
925 Koperasi MDH, memberikan tambahan 
penghasilan kepada MDH melalui sharing bagi hasil 
kayu dan non kayu rat-rata Rp. 20,7 milyar/tahun. 
Selain itu kontribusi penyediaan pangan rata-rata 
per tahun ±101,2 ribu ton padi, ±258,5 ribu ton 
jagung, dan ±80,2 ribu ton kacang- kacangan, 
serta menyerap tenaga kerja ±585,4 ribu orang. 
Hal	 ini	 cukup	 memberikan	 kontribusi	 signifikan	
bagi pemberdayaan dan peningkatan pendapatan 
masyarakat di dalam dan disekitar hutan di P Jawa. 

6. Dalam merespon dikeluarkannya UU No: 6 
tentang Desa tahun 2014, Perum Perhutani telah 
mencanangkan program “BUMN Membangun Desa” 
pada 6 (enam) Desa miskin atau Desa tertinggal di 
sekitar yang berbatasan dengan kawasan hutan di 
Pulau Jawa, sekaligus mengembangkan sentra-
sentra industri kemitraan HR dalam memenuhi 
kebutuhan BBI di Pulau Jawa. 

7. Peningkatkan peran Sektor Kehutanan secara 
nasional dalam pengentasan kemiskinan 

masyarakat di dalam dan disekitar kawasan 
hutan, memerlukan perbaikan konsep program 
pemberdayaan yang meliputi antara lain: 
1) Paradigma pemberdayaan masyarakat di 

dalam dan di sekitar kawasan hutan diarahkan 
pada modemisasi sistem pertanian desa hutan 
melalui pendekatan partisi patif. 

2) Kemitraan usaha dengan parapihak, penguatan 
akses sumber daya hutan (SDH), permodalan, 
pasar pasca panen dan inovasi teknologi. 

3) Percepatan peran pemberdayaan Sektor 
Kehutanan melalui sinergi dan integrasi dengan 
program nasional pemberdayaan masyarakat 
antara lain PNPM Mandiri, CSR pemberdayaan, 
dan terintegrasi dengan pengembangan KPHP/
HL, dll. 

8. Hasil penelitian dampak kegiatan HKm dengan 
studi kasus di Lampung Barat menunjukkan hasil 
yang menggembirakan, bahwa HKm berkontribusi 
terbesar dalam pengurangan kemiskinan 
masyarakat desa hutan, dibandingkan dengan 
program-program pengentasan kemiskinan 
lainnya, termasuk PNPM Mandiri. 

9. Penyuluhan kehutanan merupakan salah satu 
pilar program nasional dalam pemberdayaan dan 
pengentasan kemiskinan masyarakat di sekitar 
kawasan hutan. Dengan demikianpendampingan 
Penyuluh Kehutanan, harus dilakukan secara 
professional, terus menerus dan partisipatif. 
Di era reformasi dan otonomi daerah ke depan 
pembangunan kehutanan harus bergeser dengan 
melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar 
hutan sebagai salah satu pelaku pembangunan 
kehutanan. 

PENUTUP
Rumusan dan Rekomendasi Diskusi Panel “Peran 

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam 
Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan” 
ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para 
pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya 
dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar 
kawasan hutan.
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PENGANTAR
Dalam tahun 2019 Pemerintah 
akan mencanangkan program 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia yang lebih tangguh, 
profesional, inovatif, kreatif, 
mandiri dan mampu bersaing 

dengan tenaga asing guna memberikan dukungan bagi 
suksesnya pembangunan ekonomi, sosial dan politik 
yang semakin berkembang. Para cerdik pandai tentu 
telah mempunyai konsep- konsep yang ampuh untuk 
mensukseskan program pengembangan sumber daya 
manusia dari berbagai aspek dengan menggunakan 
kaidah-kaidah keilmuan yang mutakhir.

Redaksi MRI akan mengangkat tema Pembangunan 
Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan pada 
penerbitan (edisi) ke-62 Bulan Desember tahun 
2018 sebagai tulisan utama. Dalam kaitan ini penulis 
ingin ikut serta menyampaikan sekelumit pemikiran 
yang mungkin bisa menjadi bahan kajian pelengkap 
guna menyusun konsep rencana pembangunan 
SDM Kehutanan ke depan berupa renungan tentang 
“Semangat Pengabdian Rimbawan di Lapangan”. 
Tulisan disusun berdasarkan pengalaman kerja, 
pengamatan, bacaan sejarah dan penuturan rimbawan 
terdahulu yang diperoleh penulis selama 53 tahun 
bekerja sebagai abdi negara di Kehutanan sejak 1957 
mulai dari KBKPH hingga pensiun sebagai Widyaiswara 
Utama, di HPH dan HTI serta kesempatan-kesempatan 
lainnya dalam mengikuti seminar, lokakarya, diskusi 
dan membaca. Penulis merasa bahwa tulisan ini 
bukanlah hasil kajian ilmiah yang mendalam, namun 
penulis berharap semoga/barangkali ada manfaatnya.

RIMBAWAN PADA AKHIR PEMERINTAHAN 
HINDIA BELANDA, JAMAN JEPANG DAN AWAL 
PEMERINTAHAN RI

A. Masa Akhir Pemerintahan Hindia Belanda 
(1930–1942)
Pada masa ini administrasi pengelolaan hutan di 

tingkat Pusat adalah Jawatan Kehutanan (Boswezen) 
yang dipimpin oleh seorang Inspektur Kepala 
(Hoofdinspekteur), di samping adanya Perusahaan Jati 
(Djatibedrijf)	sebagai	bagian	dari	Boswezen.	Djatibedrijf	
(1926-1938) beroperasi di Jawa yang daerahnya 
dipadati hutan jati yang baik dan diawasi oleh 4 orang 
inspektur wilayah yang bertanggungjawab kepada 
Kepala Jatibedrijf. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan 
di wilayah kerja Djatibedrijf (Opperhoutvester atau 
Houtvester) mendapat perintah-perintah dari Kepala- 
Kepala Bagian di Kantor Pusat dan bertanggungjawab 
langsung kepada Kepala Djatibedrijf, selain harus 
mentaati dan mematuhi setiap instruksi dari Inspektur. 
Di Jawa selain Djatibedrijf ada Dinas Kayu Rimba 
Jawap-Madura yang diawasi oleh seorang Inspektur 
dan untuk Luar Jawa ada Dinas Hutan Luar Jawa 
diawasi oleh Advisiur.

Mulai 1 Januari 1938 Djatibedrijf dibubarkan/ 
ditutup karenamerugi dan digabungkan/dilebur dengan 
Dinas Kayu Rimba Jawa-Madura menjadi Dienst der 
Bossen op Java en Madura (Dinas Kehutanan Jawa 
dan Madura) dibagi dalam 5 Inspeksi Pemangkuan 
yaitu Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan 
Malang. Untuk Luar Jawa ada 3 Inspektur yaitu 
Sumatra di Medan, Borneo di Banjarmasin dan Timur 
Raya (Grote Oost) di Makassar.

RENUNGAN PERIHAL SEMANGAT PENGABDIAN 
RIMBAWAN DI LAPANGAN

Oleh: Slamet Soedjono
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Rimbawan lapangan waktu itu selain inspektur 
adalah Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH)/ 
Houtvester, Kepala Sub KPH (Boscharchitect), 
KBKPH/Sinder (Bocshopziener), KRPH (Mantri 
Hutan). Pejabat Kehutanan orang pribumi ketika itu 
paling tinggi hanya sampai KBKPH itu saja yang 
berpendidikan MLS (Middelbare Landbouwschool) 
yaitu pendidikan Pertanian/Kehutanan Menengah Atas 
yang dinilai cakap dan berprestasi baik. Rimbawan 
pribumi lainnya berpendidikan Cultuurschool (CS) 
yaitu pendidikan Pertanian/Kehutanan setingkat SLTP 
dan berpendidikan dasar SD yang bertahun-tahun 
bekerja sebagai mandor yang berprestasi baik untuk 
bisa diangkat sebagai Mantri Kehutanan. Saat itu hanya 
ada satu-satunya Insinyur Kehutanan orang pribumi 
yaitu Ir. R. Sewandono lulusan Wageningen Universiteit 
Negeri Belanda yang beristerikan orang Belanda yang 
dapat meraih jabatan Kepala Bagian Kantor Inspektur

Kehutanan Surabaya setelah menjabat 3 kali KKPH 
di Jawa Timur. Jumlah lulusan MLS/MBS 1921-1940 
hanya 132 orang dan CS sekitar 200 orang.

Walaupun mereka bekerja untuk Pemerintah 
Kolonial dan diperlakukan diskriminatif dalam meraih 
jabatan dan dalam penggajian, mereka bekerja sangat 
baik, bertanggungjawab, disiplin, taat dan penuh 
semangat dalam bekerja membangun, memelihara 
dan menjaga hutan sebagai amalan sesuai panggilan 
jiwanya. Apalagi sebagian besar dari mereka telah 
termotivasi suatu saat akan memiliki Negara sendiri 
yang merdeka dan berdaulat perlu memiliki hutan yang 
baik dan mereka telah bergabung dalam organisasi 
karyawan kehutanan pribumi sehingga mempunyai 
pandangan ke depan yang baik. Mereka tidak banyak 
tingkah yang aneh-aneh, tanpa pamrih, tuntutan 
hidupnya masih relatif sederhana, loyal dan kebetulan 
gajinya memang lebih dari cukup untuk memenuhi 
kehidupannya.

MASA PENJAJAHAN JEPANG (1942–1945)
Pada saat Pemerintahan Kolonial Belanda yang 

telah menjajah Indonesia selama 3,5 abad kalah 
perang (dan menyerah tanpa syarat kepada bala 
tentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942), Rimbawan 
pribumi Indonesia berpengharapan besar akan dapat 
menggantikan pemimpin-pemimpin kehutanan orang 

Belanda yang pada bulan April 1942 melarikan diri 
atau ditangkap dan ditawan oleh pemerintahan militer 
Jepang; karena pada awalnya orang Jepang bersikap 
ramah dan mengaku saudara tua orang Indonesia. 
Lima orang tokoh rimbawan Indonesia (Soepardi, 
Wardi, Djoko Soebiono, Soeprijo dan Aboe Oemar 
Imam Choermain) berusaha menemui satu-satunya 
orang Jepang yang ditugasi oleh Pemerintah Jepang 
untuk mengurus Kehutanan dengan maksud untuk 
mengatur	 kembali	 aktivitas	 Boswezen, namun usaha 
tersebut tidak berhasil. Kemudian mereka mengirim 
utusan untuk menemui Ir. R. Sewandono di Kantor 
Inspeksi Kehutanan IV Surabaya dengan permintaan 
untuk	memimpin	Boswezen	dan	pindah	ke	Bogor	tetapi	
juga tak berhasil.

Pada tanggal 10 Juni 1942 Pemerintah Balatentara 
Jepang	resmi	mengambil	alih	Boswezen	dan	mengganti	
namanya dengan Ringyoo Tyuoo Zimusyo. Pada tanggal 
14-15 Juni 1942 diadakan rapat bersama di Gedung 
KPM Jl. Merdeka Timur 5 yang dihadiri oleh 3 
orang Penguasa Jepang, 3 orang Belanda dari Bogor, 
3 orang Belanda dari Bandung, seorang Belanda dari 
Yogyakarta, dan seorang Indonesia dari Surabaya 
yaitu Ir. R. Sewandono. Tujuannya untuk membentuk 
organisasi pengelolaan hutan di Jawa Madura. 
Kesimpulannya bentuk organisasi yang disepakati 
mirip	 dengan	 organisasi	 kehutanan	 jaman	 Boswezen	
di mana Kantor Pusat Kehutanan ada di Jakarta yang 
mengurus soal Produksi dan distribusi, Bangun- 
bangunan, Tehnik Kehutanan, Pengaturan Hutan dan 
di Bogor mengurus bagian Tata Usaha, Keuangan, 
Balai Penyelidikan dan Sekolah Kehutanan. Di wilayah 
Jawa Madura di bagi menjadi 5 Inspeksi (Eirin Kyo Ku) 
yaitu Bandung meliputi 11 KPH (Eirin Syo), Yogyakarta 
11 KPH, Semarang 9 KPH, Surabaya 11 KPH dan 
Malang 10 KPH. Inspektur yang diangkat adalah Ir. R. 
Sewandono	 untuk	 Surabaya,	 Azumi	 untuk	 Bandung,	
R. Odang untuk Malang, S. Roesiat untuk Semarang, 
dan Yashikawa untuk Yogyakarta. Jadi ada 3 inspektur 
pribumi dai 5 inspektur.

Pada awal Jepang berkuasa, pengelolaan hutan 
dilaksanakan oleh pegawai-pegawai bangsa Indonesia 
yang tetap berprinsip dan memperhatikan sendi-sendi 
kepentingan pengelolaan hutan yang baik. Akan tetapi 
sejak pertengahan tahun 1943 (setahun kemudian) 
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terjadi peningkatan kebutuhan untuk keperluan 
peperangan yang sangat meningkat baik terhadap kayu 
jati dan rimba (untuk kayu pertukangan, kapal perang 
dan angkutan barang, kayu bakar kereta api, arang, 
benteng pertahanan) maupun hasil hutan lainnya, guna 
mendukung keperluan peperangan di darat maupun di 
laut	termasuk	hasil	hutan	yang	tidak	lazim	 diproduksi	
yaitu buah jarak, rami, kapas dan sebagainya yang untuk 
pengadaannya harus membuka hutan yang seluas- 
luasnya. Untuk memperlancar keperluan ini Penguasa 
Jepang melakukan gerakan Jepangisasi yaitu mengganti 
pejabat-penjabat kehutanan di daerah dengan orang- 
orang Jepang yang sama sekali tidak berpengetahuan 
apalagi kehutanan, yang dituntut hanya loyalitas dan 
keberanian bertindak tanpa menghiraukan kaidah- 
kaidah pengelolaan hutan yang baik. Bayangkan saja 
mereka yang diangkat adalah pedagang kelontong, 
bengkel sepeda, dan sebagainya yang diselundupkan ke 
Indonesia sejak sebelum peperangan Asia Timur Raya 
pecah. Parahnya kerusakan hutan dapat dibayangkan 
untuk penebangan hutan saja produksi kayunya baik 
jati maupun rimba dinaikan hampir dua kali lipat 
bahkan untuk kayu bakar lebih dari 2,5 kali lipat, 
belum lagi penebangan hutan untuk penanaman 
bahan pangan, penanaman jarak, kapas, iles-iles dan 
sebagainya. Rimbawan Indonesia tidak dapat berbuat 
banyak karena tekanan penguasa Jepang dengan 
ancaman hukuman yang keras meski dalam hatinya 
pedih dan meratap hutan-hutan yang dibangunnya 
dengan baik semasa jaman Belanda dihancurleburkan. 
Angkatan muda Kehutanan sangat anti dengan 
perlakuan Jepang tetapi tidak berdaya melawannya 
karena kalau berani coba-coba menghalangi nyawa 
taruhannya, bisa menjadi korban samurai Jepang 
yang haus darah. Akan tetapi kondisi ini semakin 
memperkuat semangat kebangsaan dan perjuangan 
untuk secepat mungkin dapat membentuk Negara RI 
yang merdeka dan berdaulat. Untuk diketahui bahwa 
lagu “Seruan Rimba” nyanyian kebanggan Rimbawan 
Indonesia lahir/tercipta pada jaman Jepang ini oleh 
rimbawan Notosoekotjo dan Yahya Bachram. Jumlah 
pegawai di Jawa yang membantu pemerintah Jepang 
hingga akhir kekuasaanya adalah 1847 orang terdiri dari 
33 orang pegawai tinggi, 408 pegawai menengah dan 
1376 pegawai rendah dengan penggolongan pegawai 

teknik 1053 orang dan pegawai tata usaha 764 orang. 
Sedangkan yang berstatus pekerja tetap jumlahnya 
1437 terdiri dari 1131 tenaga teknik dan 326 tenaga tata 
usaha. Jumlah seluruh pegawai dan pekerja 3274 jauh 
lebih sedikit dibandingkan dengan masa sekarang.

Sebagai gambaran hasil kerja kegiatan utama 
kehutanan saat penjajahan Jepang (tahun 1943) 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat 
dikemukakan data sebagai berikut;

Kegiatan utama 1940 1942 1943 1944 1945

1. Produksi kayu 
pertukangan 
(m3)

551.834 482.000 980.000 1.014.000 377.773

a. Jati 512.472 456.000 917.000 908.000 357.000

b. Rimba 39.362 26.000 63.000 106.000 20.773

2. Produksi kayu 
bakar (sm)

1.283.363 1.975.000 1.591.000 2.803.000 1.993.000

a. Jati 891.664 1.787.000 1.219.000 2.182.000 1.596.000

b. Rimba 391.699 188.000 372.000 621.000 397.901

3. Penjualan 
kayu 
pertukangan 
(m3)

256.929 307.109 352.805 728.459 477.515

a. Jati 494.127 286.381 328.818 656.348 455.000

b. Rimba 32.802 20.728 23.987 72.111 22.515

4. Pembuatan 
tanaman (ha)

6.499 9.864 5.797 3.462

a. Jati 5.166 7.473 4.418 2.769

b. Rimba 1.333 2.391 1.379 693

Nampak produksi kayu pertukangan meningkat 
drastis menjadi hampir dua kali lipat, kayu bakar lebih 
dari dua setengah kali lipat. Tanaman hutan yang dalam 
periode 1931-1940 rata-rata per tahun untuk tanaman 
jati 10.000 ha dan rimba 6.000 ha selama penjajahan 
Jepang jauh sekali dari angka ini. Jumlah luas tanaman 
yang harus dibuat selama 4 tahun berdasarkan kondisi 
tebangan normal mestinya l6.000 x 4 = 64.000 ha 
tetapi yang dicapai hanya 25.622 ha atau hanya 40%.

C. MASA AWAL PEMERINTAHAN RI (1945-1959)
Untuk penulisan hal ini penulis memisahkannya 

dalam dua periode yaitu:
1. Periode masa Perjuangan Mempetahankan 

Kemerdekaan RI (1945-1949)
Negara RI yang diproklamirkan pada tanggal 

17 Agustus 1945 belum lagi berumur 3 bulan sudah 

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 31

Artikel



mendapat gangguan dan ancaman untuk runtuhnya 
Negara yang ibarat bayi baru lahir itu yaitu dengan 
datangnya pasukan Sekutu yang dipelopori Inggris 
untuk tugas melucuti tentara Jepang yang kalah perang 
tetapi diboncengi tentara KNIL Belanda yang ingin 
menguasai kembali bekas Negara jajahannya yang 
direbut oleh tentara Jepang pada tahun 1942. Karena 
gawatnya keadaan di mana Jakarta dan Bogor telah 
diduduki dan dikuasai tentara Inggris dan Belanda 
maka pada awal 1946 Jawatan Kehutanan hijrah ke 
Yogyakarta mengikuti hijrahnya pemerintah Pusat. 
Balai Penyelidikan Kehutanan baru hijrah bulan Juli 
1947.

Peralihan penguasaan Jawatan Kehutanan dari 
Pemerintah Jepang kepada Pemerintahan RI terjadi 
pada tanggal 1 September 1945 dengan Ir. R. 
Sewandono sebagai Kepala Jawatan Kehutanan RI 
Pertama dibantu oleh 5 orang Kepala Bagian di tingkat 
Pusat dan 5 Inspektur di daerah P. Jawa dengan 
didampingi Penasehat orang Jepang. Pada tanggal 24 
Oktober 1945 terjadi perubahan organisasi dan personil 
para Inspektur di Daerah (P. Jawa) dan Kepala Bagian 
di Pusat. Di daerah Luar Jawa yang diduduki Belanda 
dibentuk Inspektur Bagian Timur berkedudukan di 
Makassar dan Inspektur Bagian Barat berkedudukan 
di Jakarta. Namun Jawatan Kehutanan yang baru 
dibentuk tidak lama kemudian hijrah ke Yogyakarta.

Ketika tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan 
serangan/penyerbuan besar-besaran pertama di Jawa 
banyak wilayah RI yang dikuasai Belanda sehingga ada 
25 KKPH di Jawa yang terputus dengan Kepala Jawatan 
Kehutanan RI tetapi menjadi daerah tak bertuan 
karena petugas kehutanan RI banyak yang mengungsi 
ke wilayah RI atau perbatasan. Rimbawan di wilayah 
RI selain bekerja penuh sebagai petugas kehutanan 
banyak yang membantu perjuangan melawan Belanda. 
Bahkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah Angkatan 
Muda Kehutanan membentuk pasukan tempur yang 
berjuang di medan perang bersama dengan TNI yaitu 
Pasukan Wanara yang dikomandani oleh Soedomo 
dan salah satu Komandan Batalion di daerah Jombang 
dan sekitarnya dikomandani oleh Soedjarwo yang di 
kemudian hari menjadi Menteri Kehutanan dan Kepala 
Staf Pasukan Wanara yang dijabat oleh Soekiman yang 
di kemudian hari menjadi Direktur Utama Perum 

Perhutani dan Guru Besar Universitas Mulawarman. 
Selain para angkatan muda kehutanan (termasuk 
siswa-siswa SKMA Yogya) bergabung dengan pasukan 
Wanara juga banyak yang menjadi TNI dan ikut 
pasukan kelaskaran untuk berjuang di medan perang 
melawan Belanda mempertahankan Kemerdekaan RI.

Organisasi Jawatan Kehutanan RI yang berpusat 
di Yogyakarta dipimpin oleh R. Soepardi karena Ir. 
Sewandono tidak bersedia pindah ke Yogya mengikuti 
kehendak isterinya yang orang Belanda yang ingin 
tetap di Jakarta (merasa lebih aman). Kepala Jawatan 
R. Soepardi dibantu oleh 7 Kepala Bagian sedangkan di 
Wilayah dipimpin oleh 5 Inspektur seperti sebelumnya, 
hanya kedudukan Inspektur ada yang berpindah 
tempat yaitu Inspektur I pindah dari Bandung ke Garut, 
Inspektur III pindah dari Semarang ke Pati, Inspektur 
IV pindah dari Surabaya ke Madiun.

Ketika Belanda melakukan serbuan besar-besaran 
kedua pada tanggal 19 Desember 1948, ibukota RI 
di Yogyakarta dikuasai Belanda dan para pemimpin 
Pemerintahan RI ditawan Belanda, para rimbawan 
yang berada di Yogya ada yang ikut Belanda (co) tetapi 
sebagian besar pergi mengungsi dan turut membantu 
perjuangan TNI bergerilya melawan tentara Belanda. 
Begitulah para rimbawan waktu itu selain terus 
bekerja tekun dalam tugasnya tanpa pamrih, juga 
aktif membantu perjuangan bangsa mempertahankan 
kemerdekaan dan merebut kembali kedaulatan RI 
hingga saat diperolehnya kembali Kedaulatan RI pada 
akhir tahun 1949.

Kinerja kegiatan kehutanan dalam masa perjuangan 
ini dapat dikatakan minim sekalipun semangat 
pengabdiannya pada tugas tinggi karena adanya 
berbagai hambatan dan kesulitan selama mengalami 
perjuangan dan peperangan. Data yang dapat dihimpun 
hanya sampai dengan tahun 1947 sebagai berikut.

Aktivitas Kehutanan 1945 1946 1947

Produksi kayu 
pertukangan jati dan 
rimba (m3)

377.773 170.938 163.280

Produksi kayu bakar 
jati dan rimba (sm)

1.993.000 1.526.517 1.488.820

Arang (ton) 16.197 4.812 3.530
Kulit (ton) 3.867 2.190 2.089
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Jadi selama 3 tahun kinerjanya menurun tajam 
jauh dari kondisi normal.
2. Pembangunan Kehutanan Semasa Awal 

Pemerintahan RI (1950–1959)
Sewaktu penyerahan kedaulatan dari Belanda ke 

Indonesia akhir Desember 1949 bentuk Negara yang 
diminta Belanda adalah Negara federal atau Republik 
Indonesia Serikat (RIS) dengan 16 negara bagian yang 
direalisasikan per 1 Januari 1950. Akan tetapi dalam 
waktu 7 bulan semua Negara bagian menyepakati 
untuk kembali menjadi Negara Kesatuan sebagaimana 
tercantum dalam UUD 1945 maka pada tanggal 17 
Agustus 1950 RIS bubar beralih bentuk ke NKRI. 
Kepala Jawatan Kehutanan dijabat oleh Ir. Soesilo 
Hardjoprakoso, insinyur kehutanan kedua orang 
Indonesia, priyayi Solo yang lulus dari Wageningen 
Universiteit Belanda tahun 1947 setelah 10 tahun 
studi di sana. Beliau diangkat oleh Wakil Presiden 
Drs. Moch Hatta terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 
1950 setelah dikenalnya dengan baik ketika Ir. Soesilo 
aktif dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag 
selaku anggota delegasi Indonesia dalam kapasitasnya 
sebagai Sekretaris Sunan Paku Buwono XII mewakili 
Pemerintah Daerah Swatantra Surakarta. Setelah 
Jawatan Kehutanan kembali ke Jakarta dan Negara 
RI menjadi Negara Kesatuan maka dilakukanlah 
konsolidasi/penggabungan organisasi-organisasi ins- 
tansi kehutanan bentukan Belanda dan bentukan RI 
menjadi satu organisasi kehutanan NKRI. Penyatuan 
ini awalnya dirasakan kurang nyaman dan agak tegang 
karena kelompok Rimbawan yang tetap setia dan 
pro RI (Republieken) dan berjuang dengan segala 
pengorbanan untuk kemenangan RI melawan Belanda 
tiba-tiba harus bersatu dengan Rimbawan yang Pro 
(Cooperative dengan) Belanda (waktu perjuangan 
menjadi musuh) dengan kedudukan jabatan yang 
hampir tidak ada bedanya. Tetapi berkat pembinaan 
dari pimpinan Jawatan dan motivasi dari para 
pemimpin bangsa lambat laun mencair dan bersatu 
secara damai dan saling memahami sehingga terjalin 
kerjasama yang baik.

Langkah awal dalam konsolidasi dan merencanakan 
pembangunan hutan dan kehutanan adalah menelaah 
kondisi hutan, sarana dan prasarananya, personalianya 
dan tuntutan jangka pendek maupun jangka panjang. 

Fakta yang ditemukan adalah hutan terutama di 
Jawa mengalami kerusakan berat ketika penjajahan 
Jepang dan saat perang melawan Belanda baik karena 
penebangan resmi yang berlebihan, penebangan liar, 
okupasi atau penebangan terpaksa sehingga tercatat 
lahan hutan yang rusak sekitar 500.000 ha. Sarana 
prasarana perkantoran dan rumah dinas, jalan 
angkutan, TPK, unit-unit industri pengolahan hasil 
hutan, dan alat-alat kerja banyak yang rusak karena 
strategi/politik bumi hangus yang dilakukan Belanda 
ketika perang melawan Jepang. Di samping itu 
pendidikan karyawan yang ada tingkat pendidikannya 
rendah, insinyur kehutanan baru seorang, akademi 
kurang dari 50 orang, SLTA kehutanan sekitar 150 orang, 
SLTP sekitar 180, yang pegawai rendahnya kebanyakan 
SD bahkan cukup banyak mandor tanaman dan polisi 
hutan yang tidak tamat SD atau buta buruf. Pekerjaan 
perencanaan hutan dan tata hutan dapat dikatakan 
tidak berjalan baik sejak Jepang menjajah/menguasai 
Hindia Belanda. Keinginan untuk segera membangun 
kembali hutan dan segala sarana prasarananya yang 
rusak berat dalam waktu sesingkat mungkin tentu sulit 
dilakukan karena bangsa dan negara Indonesia baru 
saja usai berjuang dan berperang melawan Belanda 
selama lebih kurang 5 tahun, belum mepunyai modal 
kerja yang cukup, personalia yang berkemampuan 
baik dan cukup jumlahnya. Satu-satunya modal yang 
diandalkan adalah “semangat” yang besar dan tulus 
untuk bekerja membangun negeri yang tertanam kuat 
semenjak saat-saat akhir berjuang mendirikan NKRI 
dan dilanjutkan serta dimatangkan selama perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI 
5 tahun lamanya. Landasan hukum yang digunakan 
adalah Undang-Undang Dasar Sementara RI sebagai 
pembaharuan dan penyempurnaan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang berlaku sejak 1 Januari 1950 serta 
Undang-Undang (Ordonansi) Hutan Jawa Madura 
1927, Agrarische Reglement Sumatra Barat, Riau, 
Jambi, Palembang, Bangka-Blitung, dan Bengkulu 
juga Peraturan Panglong untuk Bengkalis, Indragiri, 
Karimun, Lingga dan Tanjungpinang.

Beberapa Kegiatan prioritas
a. Organisasi Jawatan Kehutanan

Organisasi Jawatan Kehutanan merupakan 
hal pertama yang perlu diselesaikan yang berhasil 
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dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No 1 
Tahun 1951 tanggal 17 Maret 1951 dan pengangkatan 
pejabat-pejabatnya yaitu Kepala Jawatan Kehutanan 
Ir. Soesilo Hardjoprakoso, Wakil Kepala Jawatan 
Kehutanan Jawa Madura M. Soetarmo Hrdjowasono, 
Wakil Kepala Jawatan Kehutanan Luar Jawa Madura 
Ronggur GP Malaon, Balai Penyelidikan Kehutanan 
Dr. Ir. Meijer Drees, Bagian Tehnik Ir. W. Bernasco, 
Bag Perundang-undangan R. Kiswarin, Bag. Penjualan 
H.H. R. Setiono, Bag. Pendidikan dan Penerangan R. 
Odang Prawiradiredja, Bag. Statistik R. Roesiat, Bag. 
Planologi Kehutanan R. Soepardi, Bag. Eksplorasi, 
Pengukuran dan Pemetaan Hutan Ir. F. Hollewoger 
dan Bag. Tata Usaha R. Bahyar Soerjawinangun. Untuk 
pimpinan wilayah adalah Inspektur I di Bandung M. 
Saroso, Inspektur II di Semarang Amir Hakim Siregar, 
Inspektur III di Semarang R. Soedjono, Inspektur IV di 
Surabaya Soeradi Soerodinoto, Inspektur V di Malang 
R. Arismoenandar (ayah Jend. Wismoyo). Untuk 
wilayah Sumatra, inspektur Sumatra Utara di Medan 
W. Simandjuntak, Sumatra Tengah di Bukitinggi 
R. Soekowijono, Sumatra Selatan di Palembang 
Sastrosoewignyo, Inspektur Kalimantan di Jakarta 
Ronggur (merangkap) Inspektur Indonesia Timur 
di Makasar A. Uno. Untuk organisasi Perencanaan 
(Planologi) di daerah dibentuk Brigade Planologi I di 
Bandung R. Usman Nandika, Brigade II di Salatiga Ir. 
Uitenbogaard, Brigade III di Malang R. Sunjoto, Brigade 
IV di Palembang Wakidjo, Brigade V di Pematangsiantar 
Ir. H.A. Richard dan Brigade VI di Samarinda Soejoto, 
untuk Indonesia Timur masih setingkat Seksi di 
Makassar yang dijabat oleh M. Tatengkeng.

Daerah-Daerah Hutan(KPH) masih seperti yang 
ada sebelumnya demikian pula unit-unit pemangkuan 
hutan di bawahnya.
b. Perencanaan Hutan

Seperti telah diutarakan bahwa selama sewindu (8 
tahun) sejak Jepang berkuasa hingga usainya perang 
mempertahankan	kemerdekaan	RI	kegiatan	dan	azas-	
azas	 Prencanaan	 Hutan	 boleh	 dikata	 diabaikan	 pada	
hal perannya sangat penting untuk menjaga kelestarian 
pengelolaan hutan. Langkah awal yang dilakukan adalah 
melaksanakan penataan ulang dan penataan baru hutan- 
hutan di seluruh Jawa walaupun kondisi keamanan di 
beberapa daerah mencekam dan membahayakan karena 

adanya pemberontakan oleh DI/TII yang justru banyak 
bersembunyi di hutan-hutan. Hasilnya dalam waktu 2 
tahun dapat disahkan Rencana Perusahaan Sambungan 
(yang jangka waktunya kurang dari 10 tahun) yaitu 
tahun 1953-1960 untuk 9 KPH di Jawa Barat dan Jawa 
Timur. Brigade Planologi V Sumtra Utara berhasil 
melakukakan penataan hutan di P. Samosir, penataan 
hutan payau di Belawan, Percut, dan Langkat Timur. 
Brigade IV Sumatra Selatan berhasil melakukan 
pembuatan jalur-jalur percobaan (eksplorasi) untuk 
pelaksanaan eksploitasi hutan di Palembang, Bengkulu 
dan Lampung sedangkan Brigade VI (Kalimantan) 
berhasil menyelesaikan eksplorasi hutan gambut di 
Kalimantan Barat (3 tempat), eksplorasi hutan Agathis 
di Barito, Kapuas dan S. Kahayaan (Kalimantan 
Selatan) serta Penafsiran Potret Udara atas kelompok-
kelompok Hutan di beberapa tempat wilayah Sumatra 
dan Kalimantan seluas 546.000 ha.

Untuk hutan-hutan di luar Jawa yang luasnya lebih 
kurang 119 juta ha baru sebagian kecil yang dikuasai 
oleh Pemerintah Pusat, sebagian lainnya masih dikuasai 
oleh daerah Swapraja dan Hukum Adat, oleh karena itu 
perlu dilakukan pencadangan hutan yaitu penunjukan 
hutan-hutan tertentu untuk dijadikan hutan tetap 
yang dikuasai Pemerintah Pusat dengan melakukan 
pengukuran batas-batas hutan lebih dulu yang sampai 
dengan 1958 baru diselesaikan sepanjang 4.300 km 
dari target 35.000 km.

Pada tahun 1953 dibentuk Panitia Perancang 
Hutan Industri (PPHI) yang diketuai oleh Kepala Biro 
Planologi Jawatan Kehutanan (Wardi) yang bertugas 
untuk menyusun rencana pembangunan hutan industri 
dan pabrik pengolahannya bagi beberapa produk 
industri kehutanan seperti kertas, bahan bangunan, 
bahan pembungkus/perpetian, bahan kimia, korek 
api dan potlot (pensil), penyamak, rotan dan bambu. 
Panitia ini dalam bekerjanya dibantu oleh seorang ahli 
FAO Dr. J.A. Von Monroy yang bekerja di Indonesia 
selama setahun. Panitia ini berhasil menyusun Rencana 
Hutan Industri untuk Jawa Madura dan juga Luar 
Jawa untuk jangka 1956-1960 yang juga dimuat dalam 
Rencana Pembangunan Lima Tahun Biro Perancang 
Negara (sekarang Bappenas) dan mendapatkan alokasi 
pembiayaan sebesar Rp.300 juta.

Pada masa ini (1950-1959) sarana transportasi 
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darat, laut apalagi udara masih langka dan sulit 
mendapatkannya. Perjalanan melakukan tugas turni 
ke lapangan/lokasi pekerjaan dari pusat ke daerah 
kebanyakan menggunakan kereta api atau kapal laut. 
Untuk bisa sampai ke tempat yang dikunjungi/ 
dikerjakan di hutan di Jawa saja banyak jalan kaki, masih 
beruntung kalau bisa naik lori atau ontel yang berjalan 
di jalur rel lori angkutan kayu; di luar Jawa kebanyakan 
pakai prahu dan jalan kaki. Bahan makananpun masih 
sulit didapat, apabila harus berkemah di hutan lauk 
makanannya kebanyakan ikan asin. Risalah hutan di 
Jawa saja masih banyak yang harus dilakukan dengan 
berkemah di hutan, tetapi pimpinan tinggi kehutanan 
(Seorang Kepala Brigade Planologi Salatiga seperti 
pak Hardono Naridiredjo) dalam peninjauannya tidak 
segan-segan ikut serta tidur di kemah dan makan 
makanan yang sama dengan petugas risalah hutan 
(sinder, mantri dan mandor Perencananan Hutan) 
Akan tetapi petugas kehutanan (rimbawan) waktu itu 
sangat disiplin, tulus dan sangat bertanggungjawab 
dalam menjalankan tugasnya/pengabdiannya tanpa 
bertingkah yang menyimpang sehingga rencana- 
rencana kerja dapat diselesaikan dengan baik.
c. Pemanfaatan
1) Eksploitasi

Dengan semangat kerja dan pengabdian yang 
tinggi serta memperbaiki dan mencukupi sarana 
prasarana eksploitasi hutan maka dalam 2 tahun 
kerja (1952) sudah dapat mencapai prestasi kerja 
yang hampir sama bahkan ada yang melebihi 
prestasi kerja sebelum perang Asia (1938) atau 
sewaktu akhir penjajahan Belanda. Contoh datanya 
untuk produksi kayu pertukangan dalam satuan 
m3 roundwood equivalent dicapai 2.040.000 
m3 (sebelum perang 1.655.000 m3), kayu bakar 
1.564.000 m3 sebelum perang 1.722.000, arang 
297.000 m3 sebelumnya 342.000 m3. Pada tahun- 
tahun berikutnya tingkat produksi tersebut relative 
bertahan hanya pada tahun 1959 agak menurun 
tetapi masih lebih tinggi dari 1938 yaitu kayu 
pertukangan 1.855.000 m3, kayu bakar 1.585.000 
m3 dan arang 363.000 m3.
Alat-alat eksploitasi (penebangan dan angkutan 
hasil hutan) di Jawa masih sederhana seperti 
sebelum perang. Penebangan menggunakan gergaji 

tarik dan wadung (kampak khas Jawa), penyaradan 
pakai sapi bahkan di daerah tertentu antara lain 
perbukitan banyak dipikul orang, angkutan kayu ke 
TPK pakai lori, truk dinas atau swasta, hanya di Cepu 
dan Bojonegoro sebagian pakai loko traksi (uap dan 
diesel). Untuk eksploitasi hutan jati di Banyuwangi 
Selatan (Benculuk) dan hutan di Kalimantan 
Timur dilakukan secara mekanis (mekanisasi) 
dengan pengadaan 27 traktor, 6 loggersdream, 2 
skagitloader, dan 25 gergaji mesin rantai.

2) Industri
Pada tahun 1950-1955 Jawatan Kehutanan berhasil 
mendirikan 5 Pabrik Penggergajian Mesin (PGM) 
Horizontal Frame Saw baru di Brumbung 
(Semarang), Randublatung, Bojonegoro, Saradan 
dan Benculuk (Banyuwangi) dengan bantuan biaya 
dari Economic Cooperation Administration (ECA) 
dan Eximbank serta memperbaiki PGM lama 
tinggalan Belanda yang rusak (Cepu). Tahun 1956 
berhasil diselesaikan pembangunan PGM baru di 
Samarinda di tepi S. Mahakam dengan bantuan 
Eximbank yang kala itu dikatakan sebagai PGM 
Bandsaw terbesar di Asia. Kini PGM tersebut sudah 
tidak ada, hanya lahan bekasnya yang luas itu 
menjadi asset Inhutani I yang sekarang dijadikan 
Islamic Centre.
Selain membangun PGM, Jawatan Kehutanan juga 
membangun Pabrik Gondorukem dan Terpentin 
(PGT) untuk mengolah getah pinus berlokasi 
di Paninggaran (Pekalongan) dan Campurrejo 
(Magetan) dan Pabrik Minyak Kayu Putih (PMK) di 
Sukun (Ponorogo).

3) Pemasaran
Hasil hutan kayu yang terkenal di Jawa bahkan di 
Eropa adalah kayu jati sejak puluhan tahum silam. 
Selain jati mulai dikenal kayu pinus dan agathis. 
Di luar Jawa yang dikenal adalah kapur (kanfer), 
meranti, ulin dan merbau. Penjualan kayu dilakukan 
secara penjualan di bawah tangan (dbt), penjualan 
umum (lelang) dan penjualan secara khusus kepada 
badan-badan tertentu seperti Jawatan Kereta Api 
untuk kayu bakar dan bantalan rel jati dan TNI 
serta penjualan ekspor.
Volume penjualan kayu di Jawa tahun 1955 
oleh Jawatan sendiri mencapai kayu pertukangan 
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639.182 m3 re, kayu bakar 893.023 m3 re dengan 
prosentase pendistribusian kayu pertukangan 
52,8% secara dbt, 35,1% lelang, KA 5,4% sedangkan 
untuk kayu bakar 39,4% dbt, 49,7% Jawatan KA 
dan 3,2% lelang. Penjualan kayu Luar Jawa hanya 
131.007 m3 re, 82,7% dijual secara dbt. Penjualan 
ekspor masih banyak menghadapi kesulitan.

d. Pembinaan hutan
1) Reboisasi

Pada awal tahun 1950 hutan rusak selama 
penjajahan Jepang dan perang mempertahankan 
kemerdekaan diperkirakan lebih kurang 500.000 
ha maka ini menjadi tantangan dan tanggungjawab 
pemerintah untuk menanami kembali (reboisasi) 
guna mencegah bahaya banjir, tanah longsor dan 
erosi; di samping untuk memperbaiki kualitas 
hutannya. Sejak tahun ini direncanakan membuat 
tanaman seluas 40.000 setahun terdiri dari 25.000 
ha hutan yang rusak (gundul/kosong) dan 15.000 
ha hutan bekas tebangan. Hasil kerja penanaman 
hutan selama 10 tahun adalah sebagai berikut 
(dalam ribuan ha):

Tahun Kayu jarum 
(conifers)

Bukan kayu jarum
Jumlah

Jati Rimba
1950 2,5 23,6 14,3 40,4
1951 4,5 22,0 14,5 41,9
1952 6,8 26,0 20,5 53,3
1953 4,1 26,1 20,3 50,5
1954 7,5 21,1 18,3 46,9
1955 3,0 13,3 13,0 29,3
1956 9,9 17,3 16,7 43,9
1957 7,6 18,4 20,4 46,4
1958 7,2 23,5 20,5 51,7
1959 7,2 22,0 21,0 50,2

Nampak jelas bahwa target pembuatan tanaman per 
tahun selama 10 tahun sebesar 40.000 ha hampir 
semua tercapai bahkan jauh melampaui, kecuali 
tahun 1955 karena adanya pemotongan anggaran 
yang besar untuk keperluan Pemilu RI Pertama. 
Total pembuatan tanaman selama 10 tahun seluas 
454.500 ha atau rata-rata 45.450 ha. Dibandingkan 
dengan tahun 1938 seluas 24.600 ha berarti kinerja 
Jawatan Kehutanan dalam pembuatan tanaman 

selama 10 tahun pertama masa pemerintahan RI 
meningkat 186%.
Sebagian besar reboisasi dilakukan di Jawa yang 
mengalami kerusakan hutan besar di samping 
relative lebih tersedia tenaga dan perlengkapan 
pembuatan tanaman. Untuk Luar Jawa reboisasai 
dilakukan terbesar di Sumatra (Sumut, Sumbar, 
Sumsel, Lampung), Kalimantan, Sulawesi dan NTB.

2) Rehabilitasi lahan
Pada akhir tahun 1950 diperkirakan ada ratusan 
ribu ha lahan di Jawa dan jutaan ha di luar Jawa 
yang rusak atau bahkan rusak berat (karena erosi) 
yang mengakibatkan bahaya banjir besar dan tanah 
longsor. Di Jawa tercatat lahan rusak seluas 430.255 
ha yang berada di luar kawasan hutan yaitu di tanah 
pertanian bero (tegalan dan sawah yang terlantar/
tidak dikerjakan lagi) dan di lahan yang disebut 
“tanah mati” di wilayah Majalengka, Pacitan, 
Ponorogo, Wonogiri, Gunung Kidul, Kulonprogo 
dan Semarang.
Pemerintah berusaha membangkitkan kesadaran 
masyarakat melalui kerjasama antar instansi 
seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Pertanian (Jawatan Kehutanan ada di sini), 
Pekerjaan Umum (Khususnya Pengairan), dan 
Kementerian Penerangan untuk menanami kembali 
tanah-tanah rusak (tanah gundul) tersebut untuk 
mencagah bahaya banjir, erosi dan tanah longsor 
serta mendapatkan manfaat yang lebih baik dari 
lahan tersebut. Untuk ini dibentuk suatu panitia 
yang disebut ”Panitia Karangkitri” yang dalam 
pelaksanaan kerjanya melibatkan alim ulama, 
pimpinan organisasi tani, pemuda, wanita dan 
guru. Jenis kayu yang ditanam di lahan tersebut 
adalah jambu monyet, sengon, kopi, sereh, lamtoro 
dan sebagainya.
Dalam waktu 3 tahun (1956-1958) oleh Biro 
Perancang Negara dilaporkan telah berhasil 
direhabilitasikan seluas 180.000 ha dengan biaya 
Rp.10.858.000.

3) Perlindungan hutan
Kerusakan/pengrusakan hutan yang berat dan 
parah sejak jaman Jepang berlanjut selama masa 
perang mempertahankan kemerdekaan RI ternyata 
meninggalkan beban yang berat bagi usaha 
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perbaikannya baik dalam menghutankan kembali, 
melindunginya dan mengembalikan tanah hutan 
yang dikuasai dan diokupasi oleh masyarakat. 
Masyarakat yang sekian tahun lamanya terbiasa 
mencuri kayu di hutan sulit sekali untuk disadarkan 
agar tidak mencuri kayu lagi sebagai mata 
pencahariannya, demikian pula menyadarkannya 
untuk menyerahkan kembali lahan hutan yang 
dikuasai atau diokupasinya kepada pemerintah 
(Jawatan Kehutanan). Sikap mbandel tersebut 
diperparah lagi dengan adanya pengaruh/agitasi 
dari Serikat Buruh yang ditunggangi PKI (BTI dan 
Sarbuksi) yang untuk kepentingan politiknya sering 
bertindak agitatif merongrong Pemerintah untuk 
merusak hutan dan menguasai tanahnya. Petugas 
Kehutanan yang beberapa tahun bertahan untuk 
gigih melawannya menjelang akhir tahun 1960 agak 
gamang melakukannya karena mereka semakin 
nekat, apabila sebelumnya mereka masih takut 
dan lari apabila mendengar tembakan peringatan 
belakangan sudah tidak takut lagi malah cenderung 
berani melawan. Namun pertugas kehutanan masih 
bisa meredam/mencegah untuk tidak dilakukannya 
pengrusakan besar-besaran.

5. Ulasan atas beberapa keberhasilan
Keberhasilan yang cukup besar itu didukung oleh 

beberapa hal diantaranya:
a. Semangat kerja dan semangat pengabdian tanpa 

pamrih yang tinggi, semangat perjuangan, berani 
berkorban, tangguh serta gigih menghadapi 
tantangan dan kesulitan terinspirasi oleh pejuang- 
pejuang pendiri dan pembela kemerdekaan RI yang 
telah mempertaruhkan segala-galanya termasuk 
jiwa raganya untuk Negara. Mereka gigih bekerja 
dan tidak takut bekerja di tengah hutan yang tidak 
aman karena penguasaan wilayah oleh pemberontak 
DI/TII khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan 
Sulawesi Selatan.

b. Semangat kerja dan pengabdian yang tinggi para 
rimbawan lapangan yang penuh idealisme sekaligus 
ingin membuktikan bahwa mereka bisa bekerja 
baik tidak kalah dengan orang Belanda.

c. Keberhasilan membangun hutan yang baik 
(penanaman dan pemeliharaanya termasuk 

penjarangan) menjadi kebanggaan rimbawan 
dan merupakan penilaian utama kinerja pejabat 
pemangku hutan (KDH, KSDH, KBDH, KRPH) 
baru disusul kenerja perlindungan dan keamanan 
hutan, eksploitasi hutan dalam arti luas, pemasaran, 
industri, kemasyarakatan, dan sebagainya.

d. Dilakukannya proses pengawasan, pengendalian 
dan pemeriksaan secara profesional jengkal- demi 
jengkal obyek pekerjaan lapangan (tidak hanya 
yang di pinggir jalan) sehingga petugas pelaksana 
terdepan seperti Mandor dan Mantri Hutan serta 
KBKPH tak berani main-main. Sering dilakukan 
isnspeksi mendadak (sidak) oleh atasan bahkan 
oleh KKPH atau Kepala Bagian di kantor 
Inspeksi. Dari pengalaman penulis, seorang 
KKPH (KDH) dan KSDH sering melakukan sidak 
(pemeriksaan pekerjaan mendadak di lapangan)
pada hari Senin pagi (jam 7.00-9.00 atau Sabtu 
sore (jam 15.00-18.00) memeriksa pekerjaan 
tebangan, tanaman, keamanan, penjarangan) juga 
mengecek kesiapsiagaan pejabat pengelola hutan 
yang bersangkutan ada di tempat apa tidak di kala 
menjelang dan setelah hari libur Minggu, atau 
mengetahui apakah pejabat pengelola tersebut 
mengetahui/tidak adanya ketidakberesan pekerjaan 
yang menjadi tanggungjawabnya.

e. Adanya budaya malu dari para pejabat pengelola 
apabila ketidakberesan/kesalahan pekerjaan 
sampai diketahui oleh atasan, di samping takut akan 
sanksi tegas dari penguasa atasan. Sebagai contoh 
jika kedapatan tanaman hutan yang tidak baik di 
beberapa andil tanaman selain ditanya mengapa 
sampai terjadi demikian tetapi juga diminta dan 
ditanya sanggup tidaknya untuk memperbaikinya 
dalam waktu satu atau dua minggu. Untuk 
melakukan kesanggupan perbaikan tersebut tidak 
jarang mandor, mantri atau bahkan sinder (KBDH) 
terpaksa menjual kambing atau sapi miliknya, 
menggadaikan perhiasan mas atau barang lain 
milikya atau mencari utangan ke mana saja. Kalau 
sanggup, pada waktunya akan dikirim petugas 
untuk mengeceknya, jika sampai kedapatan tidak 
dilakukan perbaikan langsung dikenakan sanksi 
kepada para petugas penanggungjawab pekerjaan 
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berupa pembebasan tugas, pemindahan ke tempat 
tugas yang jauh, atau penundaan kenaikan 
pangkat. Jika sampai 3 x berbuat kesalahan berat 
diberhentikan/dipecat (juga pengalaman dan 
pengetahuan penulis).
Ada suatu ilustrasi hasil kerja penanaman hutan 

rimbawan masa itu ketika penulis selaku Kepala SPI 
Perhutani bersama Tim Pemeriksa pada tahun 1985 
melakukan pemeriksaan pelaksanaan penjarangan 
hutan jati di Jawa Barat dengan mengambil sampel 
lokasi di beberapa tempat di antaranya lokasi-lokasi 
yang terpencil, sulit menjangkau lokasinya diantaranya 
harus didatangai dengan menyeberang sungai pakai 
rakit, disambung motor, jalan kaki naik turun bukit 
beberapa kilometer untuk sampai ke tempat obyek 
pemeriksan yaitu di Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan, 
Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Ciamis Selatan. 
Pekerjaan penjarangan telah dilakukan cukup baik 
tetapi yang membuat hati kami berdetak kagum setelah 
memperhatikan bahwa petak-petak penjarangan yang 
diperiksa sebagian besar tanaman jati tahun 1953-1958 
yang terlambat penjarangannya tetapi tegakannya 
(pohon-pohonnya) penuh/padat merata sesuai jarak 
tanaman yang menunjukkan baiknya pembuatan 
tanaman waktu itu, padahal lokasinya jauh terpencil, 
alat transportasi sulit, jarak dari Kantor KPH 50-80 
km, termasuk daerah tidak aman kok bisa membuat 
tanaman sebaik itu.

MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU (1960–1998)

1. Masa Orde Lama (1960–1965)
Apabila pengertian Orde Lama dianggap mencakup 

masa kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno maka 
periodenya ialah 1945-1965, akan tetapi kalau yang 
dimaksud adalah semenjak terjadinya perubahan besar 
dalam kebijakan kepemimpinan di bidang politik, 
ekonomi dan sosial periodenya adalah tahun 1960- 
1965. Penulis cenderung manganut pengertian yang 
kedua ini. Masalahnya perubahan besar itu terjadi sejak 
berlakunya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang 
menetapkan pembubaran Konstituante diganti dengan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), 
memberlakukan kembali UUD 1945 disusul kemudian 

dengan penetapan berlakunya Demokrasi dan Ekonomi 
Terpimpin, Sosialisme dan Kepribadian Indonesia. 
Dalam pelaksanaan kebijakan ini menghasilkan hal-hal 
yang positif (menguntungkan) dan hal-hal yang negatif 
(merugikan). Hal-hal yang positif antara lain berhasilnya 
direbut kembali Irian Barat menjadi satu dengan RI, 
Pembentukan Perusahan-Perusahan Negara sebagai 
pelaksanaan amanat pasal 33 UUD 1945, semangat 
berdikari, memurnikan dan mengembangkan budaya 
Indonesia sesuai kepribadian Indonesia, memperkuat 
national and character building. Tetapi yang negatif 
(merugikan) adalah menjadikan politik sebagai mercu 
suar, melakukan tindakan-tindakan politik yang tidak 
sesuai	dengan	hak-hak	azasi	menusia,	memusuhi	 dan	
memutuskan hubungan dengan Negara asing yang 
dianggap pro Barat bahkan dengan Lembaga-Lembaga 
Internasional seperti PBB, di sisi lain bersikap condong 
ke blok Timur, menolak bantuan asing sehingga 
ekonomi	Indonesia	berantakan,	inflasi	melangit	(hyper 
inflasi) dan rakyat jatuh miskin, terkesan membiarkan 
politik adu domba dan memberi angin kepada golongan 
ekstrim kiri yang kemudian ternyata melakukan usaha 
coup (pemberontakan), memaksakan pelaksanaan 
NASAKOM yang banyak ditentang terutama terhadap 
unsur Kom.

Pada awalnya rimbawan mempunyai harapan 
besar akan dapat berkiprah maksimal dalam 
pembangunan kehutanan dengan berlakunya kembali 
UUD 1945, adanya pemerintahan yang stabil dan 
terbentuknya Departemen Kehutanan. Akan tetapi 
dalam perkembangannya hiruk pikuk politik nasional 
dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah 
mengkandaskan harapan tersebut. Perekonomian 
kacau, politik kisruh, pembangunan tidak bisa berjalan 
baik lebih kacau lagi dengan terjadinya pemberontakan 
(coup) oleh PKI dengan Gerakan 30 September 1965 
yang mengakibatkan terbunuhnya (gugurnya) 5 perwira 
tinggi (jenderal), 2 perwira menengah, 1 perwira 
pertama dan 1 bintara polri sebagai pahlawan revolusi. 
Selama masa ini karyawan kehutanan termasuk kaum 
rimbawannya terpecah belah dalam beberapa aliran 
politik/golongan yang saling berebut pengaruh dan 
curiga mencurigai sehingga jiwa korsa rimbawannya 
tergerus. Dalam bekerja cenderung mementingkan 
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arahan partainya/golongannya terutama dari 
golongan ekstrim kiri yang sering merongrong 
kebijakan pemerintah sehingga jika dilihat dari aspek/ 
kacamata pengabdian rimbawan patut disangsikan 
ketulusannya. Setelah peristiwa G30S tersebut cukup 
banyak karyawan/rimbawan yang mengalami korban 
meninggal, ditahan, dipenjara, dikucilkan, dihancurkan 
hak-hak hidupnya oleh pihak yang berkuasa.

2. Masa Orde Baru (1966-1998)
Orde baru yang dipimpin oleh Letjen Soeharto 

berkehendak untuk dalam waktu singkat melakukan 
koreksi besar-besaran terhadap kebijakan Orde lama 
yang merugikan rakyat terutama dalam kemurnian 
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 khususnya dalam 
aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan 
keamanan. Pembangunan ekonomi harus benar-benar 
diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan bangsa. Mulai 1 Januari 1966 nilai rupiah 
didevaluasi dari Rp.1000 menjadi Rp.1, dilakukan 
pembubaran dan larangan hidupnya PKI di Indonesia, 
pembentukan kabinet yang bersih dari unsur-unsur 
PKI, melakukan penertiban dan pembersihan aparatur 
negera baik sipil maupun militer dari unsur-unsur 
G30S/PKI di seluruh Indonesia dan perwakilan di 
luar negeri. Yang lebih utama lagi ialah memantapkan 
dan mendarahdagingkan Pancasila sebagai idiologi 
Negara dan Bangsa Indonesia yang sudah beberapa 
kali dirongrong oleh golongan ekstrim kiri maupun 
kanan untuk digantikannya dengan idiologi mereka. 
Pada tanggal 28 Juli 1966 terbentuk Kabinet Ampera 
yang tugas pokoknya menciptakan stabilitas politik dan 
ekonomi (Dwi Dharma) yang programnya tersimpul 
dalam Catur Karya untuk kurun waktu 2 tahun (1966- 
1968) yaitu 6 bulan pertama penyelamatan, 6 bulan 
kedua rehabilitasi, 6 bulan ketiga konsolidasi dan 6 
bulan keempat stabilisasi.

Merespons kebijakan pemerintah ini Direktorat 
Jendral Kehutanan menyelenggarakan Rapat Kerja 
di Kaliurang Yogyakarta tanggal 24-29 Oktober 1966. 
Sasaran yang ingin dicapai dalam rapat ini adalah 
untuk merumuskan landasan ideal pembangunan 
kehutanan, landasan struktural berupa organisasi 
yang solid dan stabil sebagai alat mencapai tujuan 

dan tersusunnya rencana kerja yang konkrit dan 
terperinci sebagai pedoman m encapai tujuan.Sebagai 
landasan ideal terciptalah Deklarasi Kaliurang Tentang 
Penunaian Tugas Rimbawan. Selain itu rapat kerja 
ini juga merupakan sarana konsolidasi rimbawan 
setelah tercerai berai dan ibarat anak ayam kehilangan 
induknya selama tahun-tahun terakhir. Setelah Rapat 
Kerja Nasional di Kaliurang pada tahun 1968 diadakan 
Rapat-rapat Kerja Regional di beberapa tempat.

Pada tahun 1967 Pemerintah menerbitkan Undang- 
Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan pada tahun 
1968 terbit Undang-Undang Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) yang memungkinkan pembukaan 
konsesi-konsesi hutan yang luas untuk memproduksi 
kayu besar-besaran secara mekanis pada areal hutan 
produksi di luar Jawa seluas 42 juta ha. Konsesi hutan 
(HPH) tidak hanya diberikan kepada Pengusaha 
Besar tetapi juga kepada Pengusaha Menengah dan 
Pengusaha Kecil berupa persil-persil penebangan dan 
ijin tebang. Perkembangan HPH ini sangat pesat, pada 
awal Pelita I (1969) produksi logs baru 5.299.000 m3 

pada akhir Pelita I (1974) sudah mencapai 24.319.499 
m3 hampir 5 kali lipat, penerimaan Negara dari IHPH, 
IHH dan IHHT meningkat dari Rp.1.425.471.634 (1969) 
menjadi Rp 19.592.043.876 atau hamper 20 kali lipat. 
Pada akhir Pelita III (1983/1984) RKT yang diterbitkan 
untuk 428 HPH sebesar 22.210.400 m3 sedangkan 
dari kapasitas produksi sawmill dan pabrik plywood 
sebesar 18.672.500 m3 membutuhkan bahan baku 
logs 38.633.000 m3. Berapa sesungguhnya produksi 
yang sebenarnya (direalisasikan) belum terjawab. Pada 
tahun 1983 terbentuk Departemen Kehutanan dan 
pembangunan kehutanan berkembang lebih pesat lagi 
di semua bidang termasuk dalam upaya produksi kayu 
logs yang sejak 1985 diharuskan diolah di dalam negeri 
untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. 
Dalam pembangunan kehutanan yang meningkat 
tersebut diperlukan tenaga yang lebih besar sehingga 
produksi tenaga kehutanan dari tingkat pendidikan 
sarjana (S1), D3, D2, D1, SLTA Kejuruan diperbanyak. 
Sayangnya tenaga-tenaga teknis kehutanan yang 
ditempatkan di HPH tidak diberi peran yang maksimal 
terutama dalam menjaga kelestarian hutan, lebih 
banyak ditekan untuk memperbesar keuntungan 
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perusahaan. Yang ditugaskan sebagai pengawas dari 
instansi Kehutanan juga tidak bisa berperan maksimal 
karena banyak diberikan fasilitas oleh pemegang HPH 
seperti dalam pemeriksaan tebangan di lapangan tidak 
dilakukan dengan cermat dan seksama sampai terjadi 
penebangan di luar blok tebangan yang ditetapkan 
dalam RKT dibiarkan saja, aturan pengkayaan tegakan 
bekas tebangan dan ketentuan reduce impact logging 
tidak dihiraukan. Peraturan HPH yang dibuat begitu 
baik untuk kepentingan kelestarian hutan seperti TPTI 
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena 
lemahnya pengawasan dan pengendalian bahkan dalam 
hal pengendalian seperti penetapan RKT khususnya 
jatah/target volume tebangan tidak jarang diberikan 
dengan tawar menawar berlatar belakang kepentingan 
rente ekonomi. Kerusakan hutan areal HPH diperparah 
dengan dilakukannya illegal logging oleh pengusaha 
kayu lokal yang menebang dan mengambil kayunya 
dari pohon-pohon sisa tebangan yang diameternya 
lebih kecil dan yang harusnya dipertahankan untuk 
permudaan alami. Kejadian seperti ini terkesan 
dibiarkan oleh pihak pihak yang berkewajiban 
melakukan pengamanan baik dari pihak HPH maupun 
pejabat pemerintah. Akibatnya hutan-hutan di luar 
Jawa rusak berat, hampir sebagian besar areal bekas 
tebangan HPH yang telah dijarah oleh penebang dari 
pengusaha lokal mengalami rusak berat menjadi tanah 
kosong dan gundul.

Hutan-hutan di Jawa yang dikelola PN kemudian 
tahun 1972 menjadi Perum Perhutani dan Jawatan 
Kehutanan Jawa Barat yang mengalami kerusakan 
semenjak jaman Jepang, selama perang kemerdekaan 
dan akibat ulah BTI/PKI sejak 1966 dilakukan 
reboisasi besar-besaran dengan semangat kerja yang 
tinggi khususnya setelah berhasilnya konsolidasi 
rimbawan di Kaliurang bulan Oktober 1966. Di Jawa 
Tengah difokuskan di daerah KPH Balapulang, KPH 
Pekalongan Barat, KPH Pemalang, KPH Kendal, KPH 
Banyumas Barat, KPH Gundih, KPH Purwodadi, 
KPH Pati; di Jawa Timur difokuskan ke KPH Kediri, 
KPH Lawu dan sekitarnya, Blitar, Madiun, Ngawi, 
Tuban, Parengan. Di Jawa Barat diprioritaskan ke 
KPH Sumedang, Majalengka, Indramayu, Purwakarta. 
Dalam pembuatan tanaman di tempat-tempat yang 

jauh terpencil, berbukit-bukit, transportasi sulit 
sering tenaga kerjanya didatangkan dari lain daerah 
dan dibuat kamp/barak untuk tempat tinggal tenaga 
penanam dan petugas kehutanan/Perhutani. Salutnya, 
para pejabat Perhutani (pengelola) baik Mantri, Sinder 
(Asper/KBKPH), Ajun/KSKPH bahkan Administratur 
terdorong oleh rasa tanggungjawab dan semangat 
pengabdiannya sering ikut bermalam di kamp tersebut 
seperti Abdulkadir Adm Balapulang, Darmono Adm 
Pekalongan Barat, Ir. Hadi Martono Adm Kediri dan 
Ajunnya Soekardi. Hal yang sama terjadi juga di Jawa 
Barat di daerah KPH Majalengka dan Indramayu, 
tetapi di daerah KPH Purwakarta di hutan-hutan 
sebelah selatan Cikampek, Krawang dan Bekasi karena 
kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang cukup, 
reboisasinya dilakukan dengan penaburan benih 
dengan pesawat terbang bantuan AURI. Hasil reboisasi 
besar-besaran selama 5 tahun ternyata kemudian 
berhasil mewujudkan hutan yang baik yang penulis 
sempat saksikan sewaktu blusukan menjalankan 
tugas sebagai KSPI seperti di hutan-hutan pinus KPH 
Kediri khususnya bagian Selatan dan Barat, KPH 
Lawu, KPH Banyumas Barat, KPH Pekalongan Barat 
yang manfaatnya kemudian dapat dibangun pabrik- 
pabrik Gondorukem dan Terpentin di masing-masing 
KPH tersebut. Di KPH Balapulang, Pemalang, Kendal, 
Gundih, Purwodadi, Pati reboisasinya juga berhasil 
baik bahkan Balapulang dan Pemalang telah digadang- 
gadang dapat menyaingi Cepu dan Randublatung. 
Keberhasilan tersebut didukung kuat oleh tingginya 
semangat bekerja dan semangat pengabdian rimbawan 
lapangan.

Semangat pengabdian dan pengorbanan yang tinggi 
rimbawan tidak hanya terjadi di bidang penghutanan 
kembali tetapi lebih hebat lagi di bidang pengamanan 
hutan dimana cukup banyak mandor, polisi hutan, 
Mantri Kehutanan bahkan seorang Asisten Perhutani 
gugur dalam tugas membela Negara di bidang kehutanan 
yang dalam kurun waktu 1960-1990 (30 tahun) 
berjumlah hampir 50 orang belum lagi yang korban 
luka-luka yang jumlahnya lebih banyak. Ironisnya 
tahun-tahun setelah 1990 semangat pengabdian apalagi 
sampai secara all out terasa semakin menurun akibat 
dari pengaruh perubahan kehidupan yang semakin 
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menginginkan keenakan dan kenikmatan hidup 
duniawi, semakin enggan bekerja berat apalagi sampai 
berkorban nyawa; idealisme dan kebanggaan berjuang 
untuk kepentingan umum semakin pudar. Pada hal 
pendidikan rimbawan masa ini sudah jauh lebih baik.

MASA REFORMASI (1999-SEKARANG)
Perjuangan reformasi menumbangkan Orde Baru 

dan menggantikannya dengan Orde Reformasi yang 
menuntut penggantian pemerintahan Orde Baru 
yang dinilai otoritarian dengan Pemerintahan yang 
demokratis, adil dan bebas KKN; ternyata membawa 
banyak korban tidak hanya korban manusia dan harta 
benda pribadi tetapi juga harta Negara di antaranya 
hutan-hutan milik Negara di Jawa maupun di luar 
Jawa yang rusak parah dijarah massa. Kerusakan hutan 
yang sebelumnya lebih kurang 1 juta ha meningkat 
luar biasa dalam waktu 3-4 tahun sejak 1999-2003 
hingga mencapai 2,8 juta ha setahun. Di Jawa terjadi 
penjarahan hutan besar-besaran baik di hutan jati 
maupun hutan pinus yang dilakukan oleh rakyat yang 
terprovokasi motto hutan untuk rakyat (forest for 
people) yang disalahtafsirkan dan dimanfaatkan oleh 
cukong/pedagang kayu untuk melakukan penjarahan 
kayu di hutan Negara bahkan di suatu daerah 
diprovokasikan bahwa hutan Negara (Perhutani) telah 
dimiliki oleh Bob Hasan orang dekat Pak Harto, oleh 
karena itu lebih baik diambil oleh rakyat saja. Penjarah 
hutan yang disinyalir dibiayai oleh cukong-cukong 
kayu dalam penjarahannya berkelompok dalam jumlah 
ratusan orang (ada yang menyebut sampai 400 orang) 
yang sudah barang tentu petugas Kehutanan menjadi 
tak berdaya sekalipun dalam upaya pencegahannya 
sudah menggunakan bantuan polisi. Kejadian ini selain 
mengakibatkan hutan rusak berat dalam waktu singkat 
juga membawa trauma berat bagi petugas kehutanan/ 
Perhutani sehingga berakibat hilangnya keberanian 
berjibaku membela hutan Negara. Dalam waktu sekitar 
5 tahun Perhutani di Jawa telah kehilangan sekitar 
55% menjadi hutan yang rusak parah bukan saja dari 
tanaman muda (klas umur II-IV) tetapi juga hutan tua 
KU V ke atas yng menjadi dambaan penghasilan 
perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Wakil 
Presiden Yusuf Kalla memerintahkan agar lahan hutan 
yang rusak berat tersebut di Jawa harus direboisasikan 

dalam waktu 5 tahun, tentu saja perintah ini 
merupakan tugas yang berat dan harus dilaksanakan 
dengan tanggungjawab tinggi untuk keberhasilannya. 
Walaupun tahun 2005 penjarahan sudah mereda tetapi 
pencurian kayu dalam jumlah yang cukup besar masih 
saja terus berlangsung, disisi lain petugas kehutanan 
belum pulih keberaniannya untuk bertindak tegas. Hal 
lain yang menunjukkan kurang bertanggungjawabnya 
dan pengabdiannya dalam melaksanakan tugas-tugas 
pengeloalan hutan terutama dalam menjaga keamanan 
hutan ialah semakin banyaknya pejabat Perhutani 
yang kalau hari Sabtu dan Minggu bahkan ada yang 
sejak hari Jumat tidak ada di tempat kerjanya pergi ke 
kota-kota besar untuk rekreasi atau dalih menengok 
anak yang sekolah/kuliah di kota. Pada awalnya yang 
berbuat demikian adalah beberapa Administratur 
yang disinyalir sudah sejak awal tahun 1990-an, tetapi 
lambat laun ditiru/diikuti oleh Ajun (Wakil Adm), 
begitu juga Asper bahkan Mantrinya ikut-ikut berbuat 
demikian Dengan tidak adanya lagi keharusan isteri 
pejabat mendampingi dan menyertai suami dalam 
tugas (dengan berbagai pertimbangan) dan anak-anak 
pejabat kehutanan cenderung disekolahkan di kota 
besar/pesantren sejak SMA, SMP bahkan kemudian ada 
yang sejak SD untuk mendapatkan pendidikan yang baik 
menjadikan alasan untuk sering menengoknya, bahkan 
kemudian para pejabat banyak yang membuat rumah 
di kota-kota untuk anaknya atau ditempati isterinya. 
Akibat lebih jauh para pejabat enggan menempati 
rumah dinasnya dan sering menengok keluarga yang 
tinggal di kota. Oleh sebab itu sekarang banyak rumah 
dinas jabatan Adm, Wk Adm, Asper, Mantri tidak 
ditempati pejabat dengan keluarganya,paling ditempati 
oleh pejabat sendiri yang sering ditinggal pergi dinas 
atau keperluan pribadi. Bahkan banyak yang dibiarkan 
kosong malahan sampai ambruk atau dijarah orang; 
yang dikesankan orang semakin memburuknya kondisi 
Perhutani suatu instansi yang dalam jangka lama 
dinilai oleh rakyat dan instansi lain sebagai perusahaan 
yang baik dan berwibawa. Jadi kalau dulu rumah dinas 
pejabat kehutanan di masyarakat nampak berwibawa, 
disegani dan diidolakan, sekarang sudah sangat jauh 
beda. Alasan lain yang dapat ditangkap dari pejabat 
yang bersangkutan karena rumah jabatan tersebut 
tidak dibiayai lagi pemeliharaannya dan perbaikannya 
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sehingga semakin rusak apalagi rumah-rumah jabatan 
tersebut model lama sehingga sudah tidak nyaman lagi 
untuk ditempatinya. Tentunya sekarang bagaimana 
pimpinan Perhutani menyikapinya apakah akan 
dibiarkan tetap demikian karena keuangan perusahaan 
terbatas dengan risiko penjagaan keamanan hutan dan 
pekerjaan-pekerjaan kehutanan di lapangan terganggu/ 
tidak terawasi optimal atau sebaliknya dianggap perlu 
untuk dilakukan usaha memulihkan peran rumah 
jabatan seperti sediakala.

Bagaimana pula mengembalikan semangat kerja, 
disiplin, semangat pengabdian dan kebanggaan sebagai 
rimbawan dan pegawai Perhutani yang di masa lalu 
dikenal sebagai satu-satunya instansi kehutanan yang 
dapat melaksanakan kaidah-kaidah ilmu kehutanan 
yang baik dalam pelaksanaan kerjanya dan sering 
menjadi obyek kunjungan para ahli kehutanan dari 
dalam maupun luar negeri.

Kalau dipikir sekarang ini perkembangan tek- 
nologi informasi begitu pesat dan Perhutani telah 
menerapkannya, tenaga rimbawannya berpendidikan 
jauh lebih baik, tetapi kerusakan hutan kok sepertinya tak 
tertanggulangi dan pembuatan hutan yang baik hingga 
berhasil mencapai masa daurnya/masa tebangnya yang 
optimal belum juga tercapai sepenuhnya meski umur 
tebangnya sudah diperpendek dengan dilakukakannya 
penanaman pohon menggunakan bibit unggul.

Tentu juga harapan ini berlaku untuk hutan, 
kehutanan dan rimbawan yang bertugas di luar Jawa.

PENUTUP
Demikianlah renungan dari seorang rimbawan 

tua yang telah lama purna tugas tapi dengan sisa- 
sisa jiwa kerimbawannya masih punya perhatian dan 
harapan pada pembangunan hutan dan kehutanan 
yang semakin baik jangan sampai terpuruk. Kesan 
bahwa banyak orang bahwa jumlah rimbawan semakin 
banyak, pendidikannya jauh lebih baik bahkan dapat 
dikatakan hebat-hebat, teknologi informasi yang 
digunakan semakin canggih, tapi hutannya kok 
semakin rusak, instansi pengelolanya seperti semakin 
tak berdaya, semoga bisa segera dibalikan. Biaya untuk 
penghutanan kembali dengan bermacam-macam 
model telah digelontorkan begitu banyak dengan 
target luasan pencapaian yang besar tetapi hasilnya 
kok tidak bisa dibanggakan. Tentu perlu direnungkan 
sungguh-sungguh bagaimana mengatasi kesalahan- 
kesalahannya dan kekurangannya, khususnya dalam 
pelaksanaan kerja oleh para rimbawannya. Barangkali 
semangat kerja dan semangat pengabdian rimbawan 
masa lalu yang baik-baik bisa direnungkan untuk 
dirujuknya atau diteladaninya walaupun jamannya 
dan kondisinya sudah berbeda. Tentu perlu dicari dan 
ditemukan metode motivasi yang tepat untuk generasi 
masa ini. Kata orang pandai apapun teorinya faktor 
keteladanan oleh pimpinan tetap merupakan hal yang 
berperan penting dalam pelaksanan kepemimpinan 
dan pemberian motivasi. Semoga bermanfaat.
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Banyak, tersirat atau tersurat, asumsi dalam 
penelitian bahwa pengambil keputusan butuh 

pengetahuan lalu mencerna pengetahuan itu, sehingga 
kebijakan tertentu diperbaiki. Sayangnya asumsi 
seperti itu jarang ditemukan. Kebijakan yang dimaksud 
termasuk semua jenis peraturan-perundangan.

Memikirkan perbaikan kebijakan, dalam praktek-
nya, seringkali karena ada kasus yang menjadi 
perhatian publik dan ditambah tekanan publik, 
pelaksana kebijakan merasa kesulitan menjalankan 
kebijakan buatannya sendiri, atau perintah dari otoritas 
yang lebih tinggi. Jarang ditemukan, kebijakan 
berubah akibat evaluasi pelaksanaan kebijakan 
itu oleh pembuatnya.

Maka, ketika banyak pengetahuan bertebaran dari 
berbagai publikasi, jurnal-jurnal ilmiah, rumusan-
rumusan seminar, pendapat-pendapat di sosmed yang 
membanjiri informasi harian, tidak banyak berguna 
bagi perbaikan kebijakan. Bahkan banyaknya tipe-tipe 
renungan di medsos sepertinya tidak menimbulkan 
daya kritis dan jauh berada pada kebutuhan perbaikan 
keadaan. Orang hanya dipuaskan, seolah-olah punya 
jiwa seperti obyek renungan itu. Praktis seperti 
simulakra. Bersimulasi seperti menjadi jujur, berani, 
membela kebenaran, membela kemanusiaan dan 
keadilan; tetapi hanya sesingkat sewaktu membaca itu. 
Tidak ada hubungannya dengan kenyataan.

Buku “Understanding Policy Processes: A 
review of IDS research on the environment” 
oleh Institute for Development Studies *mengoreksi 
cara pikir linier:* sebab ketidak-tahuan maka kebijakan 
menjadi buruk, maka pembuat kebijakan pasti butuh 
pengetahuan untuk memperbaiki kebijakan. Publikasi 
oleh _University of Sussex_ itu menganggap kebijakan 
tidak berubah akibat cara pikir pembuatnya 
juga tidak berubah.

Cara pikir membatasi ruang dan lingkup apa yang 
bisa dilihat atau diperhatikan. Ia tidak bisa keluar 
untuk melihat hal lainnya. *Maka, tidak pernah ada 
pengetahuan baru, kecuali mendukung cara pikirnya 
itu.* Cara pikir bisa membuat arahan fakta mana dipakai 
dan fakta mana dibuang. Cara pikir bisa menutupi 
kesalahan, sebelum kesalahan itu dipermasalahkan.

Dari situ menjadi jelas mengapa pengetahuan yang 
bertebaran seinovatif dan seabsah apapun, tidak pernah 
menjadi pertimbangan, karena barang itu bukan nalar 
yang dipakai dan tidak pernah ada di dalam pikiran. Kita 
sering	mendengar,	misalnya,	jika	secara	fisik	hasil-hasil	
seminar atau publikasi ilmiah hanya masuk laci. Jika 
fisiknya masuk laci, roh isinya berada dimana?

Bukan hanya cara pikir, dalam publikasi itu 
ditegaskan pula bahwa cara pikir itu melahirkan 
sekaligus dilahirkan oleh kepentingan. Misalnya, 
jika kebijakan penetapan kriteria BUMN menyebabkan 
kinerjanya buruk, yang dikoreksi indikator kinerjanya 
agar kinerja BUMN bisa baik, bukan upaya menaikkan 
kinerja	 BUMN.	 Konflik	 kepentingan	 seperti	 itu	 ajeg	
dan langgeng, karena proses pembuatan kebijakan 
yang sengaja dibuat tertutup. Disebut public policy, 
tetapi hak publik dimatikan. Perum Perhutani setelah 
10 tahun dinilai sangat sehat dan tiba-tiba tahun 2015 
mendekati bangkrut adalah contoh nyata perbaikan 
kebijakan tidak butuh pengetahuan. Dan konflik 
kepentinganlah yang membuat pengetahuan 
baru hanya berupa kertas-kertas rekomendasi 
sementara roh isinya beristirahat dengan 
tenang di kepala peneliti-penelitinya.

Tidak hanya itu. Publikasi itu menyebut bahwa 
cara pikir dan kepentingan tadi membentuk jaringan. 
Maka cara pikir yang berupa diskursus itu 
menjelma menjadi kekuatan, kewenangan, 
power yang dipertahankan sekaligus digunakan 
untuk mempertahankan dan memperkuat 
kepentingan. Padahal tidak pernah ada kebijakan 
tanpa ada cara pikir dibaliknya. 

Dari situlah dalam publikasi-publikasi ilmiah juga 
ada yang mewajibkan menyebut darimana sponsornya, 
sebagai tindakan etis. Dan publik juga perlu mencermati 
pelaksanaan kajian-kajian, seminar-seminar, rapat-
rapat terbuka, pengetahuan siapa yang akan digali 
dan untuk kepentingan siapa. Harga dan korbanannya 
barangkali bisa difahami dari pernyataan Theodore 
Roosevelt ini: “A man who never gone to school may 
steal a fraight car; but if he has university education, 
he may steal the whole railroad”.

MASIH PEGANG ASUMSI BAHWA PERBAIKAN 
KEBIJAKAN BUTUH PENGETAHUAN?

Oleh: Hariadi Kartodihardjo
No science is immune to the infection of politics and the corruption of power. Jacob Bronowski. 
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DR. IR. TOGA SILITONGA, M.Sc., APU
Oleh: Slamet Soedjono

Rapat Dewan Redaksi Majalah Rimba 
Indonesia memutuskan bahwa 

untuk rubrik Apa dan Siapa Volume 62 
menampilkan Dr. Ir. Toga Silitonga, M.Sc., 
APU mantan Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Departemen Kehutanan dan 
Perkebunan. Dari hasil pengumpulan data 
dan wawancara dapat disusun rangkuman 
penulisan berikut ini.

Dr. Toga Silitonga dilahirkan di Tarutung Sumatra 
Utara pada tanggal 9 Oktober 1938 dari orang tua 
bapak bernama Guru Elias Silitonga dan ibu Paulina 
Simorangkir.

Riwayat pendidikannya adalah: 
a. Lulus dari SMP Negeri Siborang-borang tahun 1957
b. Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Bogor 

tahun 1960
c. Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan UI/IPB 

tahun 1965, lulus pertama dari angkatannya
d. Master of Science University of Wiconsin USA 

tahun 1971
e. Doctor of Philosophy (PhD) University of Minnesota 

USA tahun 1983
Suatu hal yang termasuk luar biasa adalah bisanya 

beliau melanjutkan kuliah ke Fakultas Pertanian UI 
secara langsung/segera setelah lulus dari SKMA yang 
berikatan dinas sedangkan lulusan SKMA yang lain 
meskipun lulusnya mendapat peringkat 1 dan 2 sejak 
1956 harus bekerja dulu selama minimal dua tahun. 
Tetapi hal ini bisa saja terjadi (dimungkinkan) dengan 
misalnya mengembalikan biaya ikatan dinas selama 
mengikuti pendidikan di SKMA kepada Pemerintah.

Sedangkan riwayat atau pengalaman kerjanya 
dapat diilustrasikan sebagai berikut:
a. Setelah lulus menjadi Sarjana Kehutanan (S1) 

dari Fakultas Kehutanan IPB tahun 1965 beliau 
diterima bekerja di Kementerian Pertanian yang 
langsung ditugaskan di Lembaga Penelitian Hasil 
Hutan Bogor. Penugasan di Lembaga Penelitian 
terus berlanjut hingga tahun 1991 (26 tahun) 
meski Lembaga Penelitiannya berganti-ganti nama 
dan jabatan yang dipangkunya juga beraneka 

baik sebagai pejabat Fungsuinal Peneliti 
maupun sebagai pemegang jabatan 
Struktural Lembga Penelitian. Selama 26 
tahun bertugas di Litbang ini termasuk 
tugas belajar di luar negeri untuk meraih 
gelar Master of Science di University of 
Wiconsin USA bidang Wood Chemistry 
khususnya Pulp and Paper (1968-1971) dan 
gelar PhD di University of Minnesota USA 

(1978-1983).
 Dalam meniti karir sebagai peneliti beliau telah 

berhasil meraih Jabatan Fungsional Peneliti 
Tertinggi yaitu Ahli Peneliti Utama (APU) yang 
paling cepat dalam usia relative muda.

b. Tahun 1991 tanpa diduga Dr. Ir. Toga Silitonga 
M.Sc. ditunjuk dan diangkat dalam jabatan sebagai 
Staf Ahli Menteri (SAM) Kehutanan bidang 
Pengembangan Teknologi Kehutanan, suatu 
jabatan struktural Eselon Ib. yang dipangkunya 
hingga tahun 1994. Dalam fungsinya sebagai SAM 
seringkali mendapat tugas mendampingi Menteri 
Kehutanan atau mewakili Menteri Kehutanan ke 
berbagai event internasional atau sebagai Pakar 
sesuai dengan keahliannya/kompetensinya.

c. Pada tahun 1994 tugasnya dialihkan dan 
dipromosikan menjadi Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan (Badan Litbang) Kehutanan 
suatu Jabatan Struktural Eselon I a dan pada th 
1997 badan ini berubah nama menjadi Badan 
Litbang Kehutanan dan Perkebunan.

d. Pada tahun 1998 berkaitan dengan adanya 
ketentuan peraturan kepegawaian yang membatasi 
usia pemangku jabatan Eselon I maksimal 60 
tahun maka tugas beliau dikembalikan ke jabatan 
fungsional peneliti APU pada Badan Litbang 
Kehutanan hingga masa pensiunnya dapat 
diperpanjang hingga 65 tahun. Pada tahun 2003 
beliau berhenti dengan hormat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil dengan mendapatkan hak pensiun 
pada jabatan terakhir sebagai Ahli Peneliti Utama 
(APU). 
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TUGAS KE LUAR NEGERI
Sesuai dengan kepakarannya/kompetensinya Dr. 

Toga Silitonga sering mendapat tugas ke luar negeri ke 
berbagai negara apakah menghadiri seminar, konggres, 
simposium, pertemuan bilateral, diskusi dan lain-
lain baik sendiri, dalam tim, delegasi, maupun untuk 
mendampingi atau mewakili Menteri. Sebagai contoh 
selama lebih kurang 8 tahun menjabat sebagai Staf Ahli 
Menteri dan Kepala Badan Litbang saja telah dikunjungi 
tidak kurang dari 38 negara yang tersebar di 5 benua 
termasuk ke Afrika, Amerika Selatan dan Arab Saudi.

PERIHAL KELUARGA
Ir. Toga Silitonga menikah dengan Ir. Sorta Sitorus 

(alumni IPB 1967) pada tahun 1967 yang ketika 
suaminya melanjutkan studi ke luar negeri untuk 
program Doktor di University of Minnesota ia juga 
ikut kuliah mengambil program Master di Perguruan 
Tinggi yang sama hingga berhasil meraih gelar Master 
of Sciense tahun 1982.

Dari pernikahan pasangan ini keduanya dikaruniai 
5 anak yaitu Ir. Ronny (lulusan Trisakti 1997) bekerja 
di	 PT.	 Sucofindo	 sebagai	 Kepala	 Cabang	 di	 Bali,	 dr.	
Adriana (lulusan UKI 1998) bekerja sebagai PNS di 
Tim Kesehatan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan di Bogor, Dr. Maifan R. (Sarjana S1 UNHAS 
dan PhD dari Oklahoma State University USA) bekerja 
sebagai Lecture Associate Prof dan Associate Dean 
Kentucky University di Lexington USA, Drg. Evy Diana 
(lulus drg. UI) bekerja di Tim Kesehatan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor dan yang 
terakhir Ir. Rico (lulusan Trisakti) bekerja swasta di 
Seattle Wa-USA. Untuk sementara baru dikaruniai 2 
orang cucu.

Dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di 
Luar Negeri sering didampingi isteri Ir. Sorta Sitorus, 
M.Sc. yang juga sebagai Ahli Peneliti. Sebagai isteri, 
pengasuh anak, peneliti, aktivis Dharma Wanita 
(isteri pejabat) tetap urus keluarga; pada tahun 1996 
keluarga Dr. Toga Silitonga pernah menerima “The Best 
Family Award” yang ditetapkan oleh suatu organisasi 
independen.

Pada saat ini Dr. Toga Silitonga beserta isteri 
menikmati hidup berbahagia dalam kondisi sehat 
walafiat	 di	 tempat	 tinggalnya	 Jl.	 Meranti	 4	 Bogor	
(16610) Telp. 0251-863964 Hp 0811119275. Beliau 
masih melanjutkan hobinya bermain golf untuk bisa 

ketemu dengan sahabat-sahabat lama maupun yang 
baru.

KESAN DAN PESAN
Dari pihak beliau pribadi 
a. Selama mengikuti pendidikan di berbagai tingkatan 

“ketekunan” adalah faktor/kunci utama (salah satu 
yang terpenting) untuk dapat meraih keberhasilan 

b. Selama bertugas, ketekunan, menyukai dan 
menghayati pekerjaan yang ditugaskan serta 
mensyukuri sepenuh hati adalah modal yang sangat 
penting untuk mencapai kesuksesan.

c. Bekerja di bidang penelitian dan pengembangan 
harus mempunyai semangat “selalu ingin tahu”, 
mampu berotoaktivitas dan berkreasi tinggi.

d. Kepercayaan atasan adalah juga modal besar yang 
harus disyukuri dan dipelihara.

e. Manuschrip hasil penelitian yang telah diterbitkan 
lebih dari 100 di jurnal dalam negeri maupun di 
luar negeri diantaranya yang mengesankan adalah:
= Holo pulping, suatu pengolahan kimia kayu 

untuk menaikan rendemen hingga 20% 
dengan preservasi chemi cellulose pada proses 
pengolahan kertas.

= Standarisasi mutu hasil hutan bahan kayu 
(getah, gondorukem, bambu, rotan, minyak 
atsiri dari huan).

= Pengolahan kimia (pulping) jenis kayu daun 
lebar baik tunggal atau campuran beberapa 
jenis khususnya daun lebar tropis.

Dari pihak luar
a. Pak Toga beserta Ibu dikenal sebagai pribadi yang 

ramah, gemar dan pandai bergaul, cepat akrab 
dan tidak membeda-bedakan kedudukan di dalam 
pergaulan, serta tetap ceria.

b. Hal tersebut dipermudah dengan kepandaian suami 
isteri bernyanyi dalam setiap event/pertemuan 
yang memungkinkan bernyanyi dan bergembira.

c. Jika dimintai bantuan manakala bersedia dia akan 
all out membantunya seperti dalam pengembangan 
Pusat Litbang Perum Perhutani di Cepu.

d. Setia berteman apalagi dengan teman yang 
dirasakan senasib seperjuangan seperti IKA SKMA

e. Meski pak Toga dan isteri merupakan pasangan 
yang intelek tetapi pembawaannya nampak rendah 
hati, sederhana dan menghargai orang lain.
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PROF. IR. SAMBAS WIRAKUSUMAH, M.Sc.
Oleh: Slamet Soedjono

Barangkali bagi kalangan pejabat 
kehutanan di daerah sosok almarhum 

Prof. Ir. Sambas Wirakusumah, M.Sc. 
tidak banyak yang mengenalnya tetapi 
untuk yang bertugas di Pusat dan 
terutama di kalangan Perguruan Tinggi 
Kehutanan banyak yang mengetahuinya.

Almarhum Prof. Ir. Sambas 
Wirakusumah, M.Sc. adalah seorang 
rimbawan yang dilahirkan di Jambi pada tanggal 
2 Februari 1935 dan merupakan saudara kandung 
Jenderal Edy Soedradjat mantan Kepala Staf Angkatan 
Darat RI.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada 
tahun 1953 ia memasuki pendidikan tinggi mengikuti 
kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di 
Bogor mengambil jurusan Kehutanan.Kuliah dapat 
diselesaikannya (lulus sebagai sarjana kehutanan) pada 
tahun 1960 dengan mendapatkan gelar Insinyur (Ir) 
Kehutanan atau S1.

Selanjutnya ia memulai karirnya dengan bekerja 
sebagai Asisten Ahli dan tak lama kemudian menjadi 
Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Indonesia 
untuk mata pelajaran Ekonomi Kehutanan

Pada waktu menjadi dosen IPB ia mendapat 
kesempatan untuk studi tingkat Master di North Caroline 
University Amerika Serikat hingga memperoleh gelar 
Master of Science (M.Sc.) atau S2.

Selain mengajar di Fakultas Pertanian Jurusan 
Kehutanan Universitas Indonsia yang pada tahun 1963 
berubah menjadi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian 
Bogor ia juga mengajar di Universitas Pattimura 
Ambon sebagai dosen terbang. Perkembangannya 
dia dipercaya untuk mempersiapkan pembentukan 
Fakultas Kehutanan Pattimura dan setelah terbentuk 
dia diangkat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan 
Universitas Pattimura.

Sewaktu bertugas sebagai Kepala Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KKPH) Bandung Utara di 
Bandung, ia mendapat tugas dari Gubernur Jawa Barat 
untuk mendirikan Akademi Ilmu Kehutanan (AIK) 
di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
yang di kemudian hari dapat berkembang cukup pesat 

hingga menjadi Fakultas Kehutanan 
di bawah naungan Universitas Winaya 
Mukti (UNWIN).

Lebih kurang dua tahun bertugas 
sebagai KKPH Bandung kemudian 
tugasnya dipindahkan ke Universitas 
Mulawarman Samarinda untuk 
membentuk/mendirikan Fakultas 
Kehutanan di Universitas terebut yang 

setelah berhasil terbentuk diangkatlah beliau sebagai 
Dekan Fakultas Kehutanan.Pada posisi sebagai Dekan 
Fakultas Kehutanan ia merekrut 5 sarjana kehutanan 
lulusan IPB untuk menjadi dosen di Perguruan 
Tinggi tersebut dan benyak memberi kesempatan 
kepada lulusan Akademi Ilmu Kehutanan Bandung 
untuk melanjutkan studi tingkat Sarjana Kehutanan 
di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman 
Samarinda (UNMUL). Selain menerima Sarjana 
Kehutanan dari IPB untuk menjadi dosen beliau juga 
menerima Sarjana Kehutanan dari UGM dan Sarjana-
sarjana dari Perguruan Tinggi Negeri lainnya. 

Karirnya sebagai dosen melesat menjadi Rektor 
Universitas Mulawarman hingga mendapatkan gelar 
Professor (guru besar). Setelah masa tugas sebagai 
Rektor UNMUL usai selanjutnya diangkat menjadi 
Atase Pendidikan di Jerman Barat menggantikan Prof.
Dr. Rubini Atmawidjaja, M.Sc.

Penugasan selanjutnya setelah usai menjadi Atase 
Pendidikan adalah diangkat sebagai Kepala Kantor 
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta III (KOPERTIS) 
di Jakarta hingga akhir masa pengabdiannya sebagai 
PNS dengan berhenti secara terhormat dengan 
memperoleh pensiun.

Setelah pensiun Pak Sambas beserta keluarga 
tinggal di Jakarta terakhir di Jl. MPR Raya No.5 
Cipete Jakarta Selatan hingga akhir hayatnya, namun 
ketika meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 
2018	 jenazahnya	 dimakamkan	 di	 Padalarang	 sesuai	
keinginanya dan keluarganya. Bersama isteri beliau 
yang juga pensiunan PNS dengan jabatan terakhir 
sebagai Staf Ahli Menteri Negara Peranan Wanita 
Indonesia dikaruniai 4 anak dan 8 cucu. 
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SEJARAH SINGKAT HPK
Bapak Soedjarwo dalam Rakernas 
Departemen Kehutanan pada 
tanggal 30 April 1084 di Manggala 
Wanabakti Jakarta, menyampaikan 
gagasan untuk mendirikan 
Himpunan Pensiunan 

Kehutanan (HPK) yang dituangkan dalam Naskah 
Pernyataan Berdirinya HPK No. 01/HPK/IV/1984 
Tanggal 30 April 1984, yang selanjutnya disyahkan 
dengan Keputusan Menhut No. 087/Kpts-II/1984 
Tanggal 1 Mei 1984 Organisasi HPK menjadi satu-
satunya wadah bagi para Pensiunan Kehutanan.

Setelah pengesahan HPK Pusat maka dibentuklah 
Organisasi HPK Daerah seluruh Indonesia di 27 
Provinsi: DI Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumbar, 
Sumsel, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Wilsus 
Bogor, Jabar dan Banten, Jateng, DI Jogyakarta, Jatim, 
Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sulteng, Sulut, 
Gorontalo, Sultra, Bali, NTB, Maluku dan Papua. 

Maksud didirikannya HPK sesuai Anggaran 
Dasar HPK adalah untuk memelihara dan 
melestarikan rasa kasih sayang antar para 
Pensiunan Kehutanan dalam rangka usaha 
mengembangkan kesetiakawanan sesama 
Pensiunan Kehutanan untuk menuju kearah 
kesejahteraan lahir dan batin. 

Tujuannya adalah (a) Kegotongroyongan 
antar sesama Pensiunan Kehutanan, untuk 
meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan 
batiniah dalam keluarga besar Kehutanan 
dan (b). Beserta dalam membangun Negara 
dan Bangsa Indonesia khususnya dibidang 
Kehutanan.

Kepengurusan HPK Pusat dari masa kemasa:

No. Periode Ketua Umum Keterangan
1. 1984-1988 Ir.Soekiman Atmosoedarjo
2. 1988-1991 

dan 1991-
1994

Ir.Gunari 2 Periode

3. 1994-1997 
dan 1997-
2000

Ir.Wartono Kadri 2 Periode

4. 2000-2004 Ir.Soedjadi Hartono
5. 2004-2009 Ir.Waskito Soerjodibroto
6. 2009-2014 

dan 2014-
2019

Ir.Soetino Wibowo 2 Periode

Catatan: Dari Tahun 1984-2009: Kepengurusan 3 tahunan Mulai 
Tahun 2009: Sesuai keputusan Munas Kepengurusan 5 tahunan.

PELAKSANAAN RAKERNAS
Rakernas HPK Tahun 2018 dengan dukungan dari 

Kementerian LHK, Rimbawan Senior dan Pihak terkait, 
dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018 diikuti oleh 
Peserta Pusat dan Daerah yang dibuka secara resmi oleh 
Menteri LHK dan diisi dengan pembekalan dari Ketua 
Umum HPK, PWRI, PT. Taspen, Yayasan Sarana Wana 
Jaya, Yayasan Bina Rahardja dan Yayasan Kehutanan 
dimuai pukul 9.00 dan ditutup pukul 21.30.

Dalam penyelenggaraan sidang oleh Ketua Sidang 
diberikan kesempatan yang luas kepada para Peserta 
untuk menyampaikan permasalahan didaerah masing-
masing. Diskusi berjalan baik dan panjang menyangkut 
kepengurusan, Kesekretariatan, Organisasi, kesejah-
teraan, jiwakorsa, kegiatan dan hubungan HPK 
dengan Pembina dan Kebijakan KLHK, namun tetap 
menjunjung tinggi korsa Rimbawan.

Interaksi peserta dalam diskusi sangat baik karena 
banyak diantaranya dari Pengurus HPK Daerah 
mempunyai pengetahuan cukup dan pengalaman 
panjang sehingga dapat menyikapi permasalahan yang 
terjadi dilapangan akibat adanya perubahan paradigma 
baru dan perubahan kebijakan terutama berkaitan 
dengan Reformasi Agraria yang banyak menimbulkan 
polemik ditengah masyarakat. 

RAKERNAS HIMPUNAN PENSIUNAN KEHUTANAN 
TAHUN 2018

Oleh: Drs. Utomo - HPK
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HASIL RAKERNAS
a. Rumusan Mengenai Kondisi Organisasi 

HPK. 
- Organisasi dan Kelembagaan HPK.

Organisasi HPK Daerah Provinsi sejak terbentuknya 
HPK Tahun 1984/1985 sebanyak 27 Provinsi 
sampai saat ini belum ada perkembangan.dengan 
Kondisi HPK Daerah dari 27 Provinsi yang ada saat 
ini	dapat	diklasifikasikan	8	Provinsi	 sudah	mapan	
yang lainnya cukup dan atau kurang mapan. Untuk 
6 Daerah Provinsi baru sampai saat ini belum 
terbentuk dan Cabang Kabupaten baru ada di Jawa 
dan NTB.
Kelembagaan HPK masih belum optimal terkait 
dengan kondisi Kesekretariatan HPK dan kurangnya 
dukungan anggaran serta peran dan fungsi Pembina 
Daerah dalam memberikan arahan, bimbingan 
serta memfasilitasi HPK Daerah Provinsi belum 
optimal.

- Semangat Jiwa Korsa 
Semangat Jiwa Korsa para Pensiunan Kehutanan 
masih cukup tinggi yang merupakan modal 
pengembangan kelembagaan khususnya hubungan 
silaturahmi antara HPK dengan Rimbawan aktif 
dan Pembinanya berjalan baik dalam semangat 
korsa Rimbawan. 

- Kesejahteraan
Sesuai Anggaran Dasar berbagai upaya telah 
dilakukan Pengurus HPK antara lain mendirikan 
Koperasi dan Unit-Unit Usaha namun tidak dapat 
bersaing selain itu peluang usaha juga semakin 
sulit. 
Berbagai upaya telah dilakukan Pengurus HPK 
antara lain mendirikan Koperasi dan Koperasi 
mendirikan Unit-Unit Usaha namun tidak dapat 
bersaing dengan Perusahaan yang profesional 
selain itu peluang usaha juga semakin sulit. 
Para Pembina di Pusat juga telah berusaha untuk 
mendapatkan saham dari HPH/HTI ke Departemen 
Kehutanan, namun penyalurannya harus melalui 
Koperasi sehingga perolehan deviden dan SHU nya 
terbatas untuk Koperasi ybs padahal tidak semua 
anggota HPK masuk Koperasi
Patut disyukuri saat ini masih ada Yayasan di 
Kementerian LHK yang memberikan bantuan 

untuk para pensiunan yang sakit permanen, dhuafa, 
sakit/musibah, beasiswa bagi anak berprestasi/
yatim piatu patut kita berikan apresiasi karena 
sangat membantu dalam mengatasi kesulitan para 
pensiunan.

b. Upaya Pemecahan Masalah Organisasi dan 
Kelembagaan HPK:

- Organisasi dan Kelembagaan HPK.
Perlu diupayakan adanya sosialisasi dari 
Kementerian LHK kepada Kepala Dinas Kehutanan/
Korwil UPT Kementerian LHK/Kepala Unit 
Regional Perum Perhutani mengenai peran dan 
fungsi Pembina HPK Daerah terhadap organisasi 
HPK Daerah dan meningkatkan koordinasi 
Pengurus HPK Daerah dengan Pembinanya 
masing-masing.

- Pembentukan Organisasi HPK di 6 Provinsi Baru 
dan Cabang Kabupaten.
Untuk mengoptimalkan Organisasi HPK dalam 
tahun 2018/2019 agar dirintis pembentukan 
Kepengurusan HPK Daerah di 6 Provinsi Baru: 
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kaltara, Sulbar, 
Maluku Utara dan Papua Barat melalui kerjasama 
Pengurus Pusat HPK dengan Kementerian LHK, 
Kepala Dinas Kehutanan/UPT KLHK setempat. 
Untuk Provinsi yang belum membentuk Cabang 
Kabupaten agar dibentuk untuk mewadahi 
pensiunan luar kota.

- Registerasi anggota dan updating data perlu 
dilakukan dengan mengembang- kan sistim 
online atau dengan WA untuk mengatasi kesulitan 
anggaran.

c. Rumusan Usulan kepada Menteri LHK ditanda-
tangani oleh 22 Perwakilan Daerah, menyampaikan 
saran bahwa berdasarkan pengalaman dan 
pengamatan dilapangan pengelolaan hutan saat ini 
semakin berat maka mengusulkan agar pengelolaan 
Kehutanan dimasa yang akan datang dikembalikan 
kepada Lembaga Kehutanan dan ditangani oleh 
personil yang kompeten dibidang Kehutanan.
Rakernas HPK Tahun 2018 telah berjalan baik dan 
lancar menjadi ajang silaturahmi dan menghasilkan 
rumusan untuk penyempurnaan organisasi serta 
bahan untuk penyelenggaraan Munas HPK 2019. 
Semoga bermanfaat. 
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MUSYAWARAH NASIONAL IKA SKMA KE XI
DI JAYAPURA PAPUA

Oleh: Slamet Soedjono

Pada tanggal 25–27 Oktober 2018 di Jayapura 
Papua telah diselenggarakan Musyawarah Nasional 

Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas 
(IKA SKMA) yang diikuti oleh peserta utusan Pengurus 
Daerah (Pengda) dari 34 Provinsi dan Pengurus Pusat 
Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (PP 
IKA SKMA) serta beberapa orang Peninjau Musyawarah 
Nasional XI seluruhnya berjumlah 560 peserta, suatu 
jumlah yang cukup fantatis dibandingakan dengan 
munas-munas sebelumnya.

Untuk diketahui bahwa anggota IKA SKMA bukan 
saja para lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas 
(SKMA) sejak Jaman Belanda (MLS/MBS), jaman 
Jepang (SKMT/Ringyoo Kooshuu Sho) dan awal 
Pemerintahan RI (SKMA) akan tetapi mencakup 
pula lulusan Kursus Kehutanan Menengah Atas 
(KKMA),Sekolah Ukur Kehutanan Menengah Atas 
(SUKMA),Kursus Penafsiran Foto Udara, Wira Wana 
(Forest Ranger School), lulusan D 1 dan D2 Kehutanan 
serta lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Kejuruan 
Negeri (SMKA) di bawah asuhan Kementerian 
Pendidikan Nasional; yang semuanya tergabung 
dalam IKA SKMA sebagai tenaga teknis menengah 
Kehutanan yang dapat dikatakan sebagai tenaga ujung 
tombak lapangan dalam pelaksanaan kerja di lapangan.
Jumlah anggota IAKA SKMA yang masih aktif bekerja 
diperkirakan 7.600 orang dan yang non aktif sekitar 
2.400 orang.

Acara pembukaan Munas XI dilaksanakan di 
Gedung Pertemuan Provinsi Papua dihadiri oleh 
Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Provinsi Papua 
mewakili Gubernur Papua,Kepala Badan Pembinaan 
Sumber Daya Manusia Kehutanan mewakili Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Ketua Dewan 
Pembina IKA SKMA Pusat, serta para pejabat terkait 
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propvinsi 
Papua dan Kabupaten/Kota sekitar Jayapura.

Seperti pada munas-munas suatu organisasi pada 
umumnya yang menjadi acara munas ini yang utama 
adalah mengevaluasi dan mengesahkan/menerima 
Laporan Pertanggungjawaban Ketua Pengurus 
Pusat IKA SKMA periode 2013–2018 (pengurus 
lama),mengevaluasi dan merevisi Aanggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tanggga yang ada disesuaikan 
dengan perkembangan kebutuhan masa kini dan yang 
akan datang,menyusun dan menetapkan pokok-pokok 
program kerja masa kepengurusan berikutnya dan 

memilih Pengurus Baru untuk periode berikutnya 
(2018–2023). 

Pemilihan Pengurus yang dilakukan secara sangat 
demokratis hanya ditujukan kepada Ketua Umum 
Pengurus Pusat IKA SKMA dan Ketua serta Anggota 
Dewan Pertimbanagn Pusat. Untuk pemilihan 
Sekretaris Umum dan anggota Pengurus Pusat 
dipercayakan kepada Ketua Umum terpilih. Yang 
terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat adalah 
DR. Abdul Kadir yang bertugas dan berdomisili di 
Jakarta. Sedangkan yang terpilih sebagai Ketua Dewan 
Pertimbangan Pusat adalah Drs. Widodo Ramono (73), 
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat yang lama (terpilih 
kembali) seorang rimbawan ahli gajah dan badak yang 
diakui dunia,berdomisili di Bogor. Di sele-sela acara 
munas yang utma tentu saja ditambahakan acara ramah 
tamah dan kangenan serta tour ke obyek Taman Wisata 
Alam Youteva yang tidak seberapa jauh dari Jayapura 
dan Pos Pengamanan Perbatasan NKRI dengan New 
Guinea di Skouw lebih kurang 70 km ke arah Timur dari 
Jayapura. Pos ini sekarang menjadi obyek tour gratis 
yang ramai dikunjungi turis domestik yang lokasinya 
tidak jauh dari pantai Utara Papua bagian Timur.

Sebagai tambahan informasi, IKA SKMA didirikan 
pertama kali di Salatiga (Jawa Tengah) pada tanggal 
29 Oktober 1955 dengan nama Corp Tamatan SKMA 
(C.T. SKMA) yang setiap 3 tahun menyelenggarakan 
Kongres. Jadi Munas ke XI di Jayapura juga sekaligus 
memperingati 63 tahun berdirinya IKA SKMA yang 
ditandai dengan tumpengan.Pada Kongres C.T. SKMA 
ke IV di Bogor disepakati nama CT. SKMA diganti 
dengan IKA SKMA dan istilah Kongres diganti dengan 
Musyawarah Nasional. Kongres/Musyawarah Nasional 
yang pernah dilaksanakan yaitu I di Malang (1958), 
ke II di Salatiga (1961), ke III di Madiun (1965 awal 
sebelum pemberontakan G30S), ke IV di Bogor (1983) 
setelah organisasi stagnan selama 18 tahun karena 
dampak peristiwa G30S, ke V di Madiun (1988), ke VI di 
Semarang (1993), ke VII di Bandung (1998), ke VIII di 
Banjarmasin (2003), ke IX di Makassar (2008), ke X di 
Banda Aceh Nagro Darussalam (2013), ke XI di Jayapura 
(2018) dan yang ke XII (2023) nanti direncanakan 
di Samarinda (Kaltim). Dari 11 kali Kongres/Munas 
penulis sempat menghadirinya sebanyak 8 kali selaku 
Pengurus Daerah/Pusat IKA SKMA selama 54 tahun.
Kini sudah saatnya berhenti sebagai Pengurus terutama 
karena faktor usia demi untuk regenerasi.
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PENGANTAR

Lebih kurang setahun yang lalu pernah tersiar 
berita melalui media lokal maupun nasional bahwa 

ada seorang tua yang melakukan perjalanan keliling 
Indonesia dengan bersepeda melalui darat dan laut yang 
dicirikan sebagai mantan seorang petugas kehutanan 
(rimbawan). Tentunya kaum rimbawan turut bangga 
atas prestasinya dan keberhasilannya melakukan misi 
pribadinya yaitu selain mencintai dan bangga atas 
tanah air/negerinya NKRI juga ingin mempersatukan 
dan memperkuat jiwa korsa rimbawan pada umumnya 
yang tersebar di seluruh Indonesia, lebih khusus kepada 
seluruh alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas dan 
Sederajat (SKMA, KKMA, SUKMA, Wira Wana, D1 dan 
D2 Kehutanan) yang tergabung dalam Ikatan Alumni 
SKMA semuanya berjumlah lebih kurang 10.000 orang 
baik yang masih aktif maupun yang sudah pension. 

Penulis mencoba mencari data dan informasi 
lebih lanjut namun baru sekitar seminggu yang lalu 
dapat bertemu dengan yang bersangkutan dan sempat 
berwawancara dengannya. Berikut ini adalah hasil 
rekaman singkat dari pembicaraan penulis dengan 
pelaku pesepeda.

NAMA,RIWAYAT HIDUP DAN LATAR BELAKANG 
KELUARGANYA

Nama R. ANDIK JAYAPRAWIRA, lahir di Serang 
(Banten Lama) Provinsi Banten pada tanggal 4 Agustus 
1943, agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah 
Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Bogor lulus tahun 
1964, sekarang bertempat tinggal di Komplek TKI III 
Blok E 15 /50 Bandung.

Riwayat hidup dimulai dengan bekerja sebagai 
Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) 
di Palangkaraya Kalimantan Tengah segera setelah 
lulus dari pendidikan SKMA Bogor, dilanjutkan bekerja 

di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan 
Tangah. Dengan meningkatnya pengusahaan HPH 
(Hak Pengusahaan Hutan) pada tahun 1971 Sdr. R. 
Andik ditugaskan bekerja di PT. Giat Timber Group 
suatu perusahaan patungan HPH Indonesia dan 
Korea yang tidak hanya melakukan eksploitasi hutan 
menghasilkan logs juga membangun Pabrik Plywood, S 
awmill dan Pabrik Lem (Glue). Di Perusahaan Patungan 
ini Sdr.Andik dipercaya menjadi Direktur Pemasaran 
sehingga mempunyai peluang untuk menjalankan 
bisnis ke mana-mana baik di dalam negeri maupun ke 
luar negeri sepertri ke Korea, Jepang, Hongkong, India, 
Abu Dhabi, Jerman, Inggris, Amerika Timur, Amerika 
Barat, Singapura, Malaysia, Thailand.

Karena kebutuhan tugas perusahaan agar misinya 
sebagai Direktur Pemasaran dapat berhasil baik maka 
selain mempelajari strategi, teknik-tehnik dan taktik 
pemasaran juga mempelajari beberapa bahasa asing 
sehingga mampu berkomunikasi secara baik dengan 
rekan bisnis dan para nasabah diantaranya bahasa 
Inggris, Korea, Jepang dan sedikit Jerman. Tidak 
hanya bahasa asing yang dipelajarinya dengan tekun, 
juga dipelajari beberapa bahasa daerah yang berkaitan 
dengan tempat kerja dan relasi bisnis dalam negeri di 
antaranya bahasa Dayak Ngaju, Bahasa Banjar, Bahasa 
Jawa, Sunda, Bahasa Jambi, bahasa Palembang dan 
bahasa Padang. Mungkin karena bakat (talenta) dalam 
bahasa maka di dalam mempelajari aneka bahasa tsb 
terasa cepat dapat menguasai.

Bekerja di Perusahhaan Swasta tersebut ber-
langsung selama 25 tahun yaitu dari 1971-1996.
Alasan berhentinya karena perusahaan mengalami 
kemunduran sampai berhenti beroperasi karena 
berbagai hal. Setelah berhenti dari perusahaan 
patungan swasta HPH Sdr. Andik bekerja swasta 
mandiri di Kalteng dan Bandung.

 KISAH PETUALANGAN SEORANG RIMBAWAN TUA 
(MANULA) BERKELILING INDONESIA

MENGGUNAKAN SEPEDA PANCAL
Oleh: Slamet Soedjono
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Adapun latar belakang keluarganya dapat 
diutarakan bahwa R. Andik menikah dengan seorang 
gadis asli Kalimantan Tengah puteri dari seorang 
Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan 
keponakan dari Gubernur Kalimantan Tengah Cilik 
Riwut. Dari pernikahannya dengan gadis Kalimantan 
Tengah tersebut telah dikaruniai 7 orang anak dan 
12 cucu. Pada saat memulai perjalanan bersepeda 6 
anaknya sedah bekerja dan berkeluarga hanya yang 
terkecil yang masih kuliah. Dan yang penting lagi 
seluruh anggota keluarganya mendukung rencana 
berkeliling Indonesia dengan bersepada pada usia 71 
tahun.

ROUTE PERJALANAN
Perjalanan dimulai dari kota tempat kelahirannya 

yaitu Serang (Banten) pada tanggal 16 September 2014 
dengan dilepas oleh Pemda Provinsi Banten terus 
bersepeda ke arah timur melintasi pantai utara Jawa 
Barat–Jawa Tengah–Jawa Timur. Pada awal-awal 
keberangkatannya banyak orang menyangsikan akan 
keberhasilannya mengingat usiannya yang sudah tua 
(71 tahun) paling-paling hanya sampai ujung Timur 
P.Jawa tapi kenyataannya setelah bisa mnyebarang 
ke Bali perjalanannya terus berlanjut ke NTB–NTT–
Timor Leste–Sulawesi (Selatan–Tenggara–Tengah–
Gorontalo–Sulawesi Utara)–Maluku Utara–Papua 
Barat-Papua(sampai batas timur NKRI–New Guenia 
sebelah timur Merauke (batas paling timur NKRI) 
dan pos pengamanan perbatasan 70 km sebelah 
timur Jayapura. Dari Papua kembali ke Papua Barat 
terus menyeberang ke Maluku Selatan dan dari sini 
langsung ke Kalimantan Selatan–Kaltim–Kaltara–
Kalimantan Tengah–Kalimantan Barat. Berikutnya ke 
Aceh–Sumut–Sumatra Barat–Riau–Jambi–Sumatra 
Selatan–Bengkulu–Lampung dan kembali ke Serang 
(Banten) sampai Temu Gelang.

WAKTU DAN JARAK PERJALANAN SERTA 
JUMLAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG 
DILALUI/DIKUNJUNGI
1. Waktu dan Jarak Perjalanan

Rentang waktu perjalanan keliling Indonesia 
yang telah dilakukan dari tanggal 16 September 
2014 hinga 22 Juni 2017 berjumlah 1010 hari 

atau selama 2 tahun 9 bulan dan 5 hari. Adapun 
jarak perjalanan yang telah ditempuhnya melalui 
jalan darat 37.000 km, jalan laut 11.000 km dan 
jalan udara 12.000 km total seluruhnya 60.000 
km. Perjalanan laut dan udara dilakukan karena 
keterpaksaan seperti perjalanan antar pulau atau 
ada gangguan kerusakan jalan yang sangat parah 
atau adanya gelombang laut tinggi.

2. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilalui/
dikunjungi.
Selama perjalanan tercatat 34 provinsi (100%)
dan 443 kabupaten dan kota dari 514 (86%) telah 
dapat dikunjungi dengan dibuktikan adanya 
pernyataan kesaksian oleh Kepala Daerah/Pemda 
setempat dengan membubuhkan tanadatangan 
dan cap Pemda. Di suatu tempat yang dimintai 
tanda tangan sebisa mungkin Kepala Daerahnya 
(Gubernur/Bupati/Walikota) atau terpaksanya 
Ketua DPRD atau Sekwilda. Setiap mengunjungi 
kantor instansi kepada petugas jaga atau satpam 
selain mengenalkan dirinya juga menegaskan 
kedatangannya sama sekali tidak akan meminta-
minta bantuan uang dll.

GAMBARAN SELAMA DALAM PERJALANAN
Pelaksanaan misi perjalanan yang dibawakan oleh 

Sdr. R. Andik seperti yang telah dikemukanan dalam 
kata Pengantar di atas mendapat dukungan dan bantuan 
dari anggota Ikatan Alumni SKMA yang bertugas/
berada di daerah-daerah dengan mempromosikan 
misi pembinaan lingkungan dan persatuan-kesatuan 
sesama warga Negara RI, khususnya kaum rimbawan 
Indonesia.

Setiap akan menuju ke suatu wilayah kabupaten/
kota tertentu, pengurus IKA SKMA dimana Sdr. 
Andik berada memberitahu pengurus Ika SKMA yang 
akan dikunjungi dan akan dilakukan serah terima 
dari Pengurus SKMA wilayah yang sedang dikunjungi 
kepada Pengurus yang akan dikunjungi di perbatasan 
wilayah. Biasanya diiringi beberapa orang anggota 
SKMA bersepeda dan cukup banyak penggemar 
bersepeda dari berbagai instansi. Demikian pula 
rombongan dari pihak penjemput yang seringkali 
diikuti/disertai dengan acara penanaman pohon hutan 
atau pembinaan lingkungan lainnya. Tidak jarang juga 
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acara seperti ini diikuti oleh pejabat pemda dan instansi 
lain untuk menggalakan pembinaan lingkungan dan 
penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Setiap kali berada di suatu tempat apakah selama 
perjalanan bersepeda ataupun di suatu kota untuk 
menemui pejabat ia tidak pernah mau nginap di hotel 
walapun ada yang mensponsori, maunya tinggal di 
rumah-rumah keluarga Ika SKMA atau terpaksanya 
menginap di tempat pompa bensin SPBU. Para 
keluarga Ika SKMA ternyata sangat anthosias dan 
hangat menyambut dan menerima kehadiran kakak 
senior mereka R. Andik yang membawa misi mencintai 
tanah air, mempersatukan dan memperkuat jiwa 
korsa rimbawan serta memacu semangat pengabdian 
yang tinggi untuk pembangunan nusa dan bangsa 
khususnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
Mereka juga bangga memiliki kakak yang setua itu 
(71-73)	 masih	 memiliki	 kesehatan	 fisik	 dan	 mental	
yang dapat dikata prima mampu bersepeda keliling 
Indonesia dan harapannya para rimbawan muda akan 
dapat mengikuti /meniru pembinaan kesehatan dirinya 
seperti rimbawan tua kang Andik.

Pada tanggal 26 Desember 2016 sudah dapat 
berhasil mengunjungi 4 titik terluar NKRI yaitu di 
Sabang (paling Barat), Rote (paling Selatan), Merauke 
(paling Timur) dan Miangas–Talaud (paling Utara).

Selama perjalanan bersepeda telah mengalami 8 
kali ganti ban luar, 4 kali ganti perseneling, 2 kali ganti 
rantai sepeda, 8 kali kampas rem, 1 kali pedal (patah), 5 
kali ganti sadel dan 5 pasang sepatu boat. Penggantian 
itu ada yang dibiayai sendiri, ada pula yang dibantu 
teman-teman karena ada yang harus didatangkan dari 
tempat jauh.

Alhamdulillah selama hampir 3 tahun perjalanan 
tidak pernah mengalami sakit yang berarti hanya 
2 kali mengalami sakit perut karena salah makan.
Sakitnya diobati dengan entrostop atau dedaunan yang 
berkhasiat mengobati diare yang diambilnya dari kanan 
kiri jalan yang dilaluinya.

KESAN
Demikianlah gambaran kegigihan seorang 

rimbawan tua yang mencintai sepenuh hati tanah 
airnya dan menghayati jiwa kerimbawaanya yang 
ditempa sejak mengikuti pendidikan di SKMA Bogor 

yang meresapi dan menjiwai benar lagu Seruan Rimba, 
dilanjutkan dalam bekerja di bidang kehutanan dan 
bisnis. Keberhasilan ikut mempersatukan anggauta dan 
keluarga alumni SKMA yang berasal dari 5 SKMA dan 
berbagai pendidikan kejuruan menengah kehutanan 
merupakan hal patut mendapat apresiasi dan catatan 
tersendiri. Kehadiran R. Andik dalam Musyawarah 
Nasional Ika SKMA di Jayapura yang dihadiri oleh 
560 peserta dari seluruh propinsi Indonesia sangat 
dielu-elukan oleh peserta munas suatu bukti bahwa 
mereka pernah bertemu dan berakrab ria ketika 
melakukan perjalanan keliling Indonesia bersepeda.
Ternyata semangat pertualangan Sdr. R. Andik belum 
berhenti.Setelah istirahat lebih kurang setahun kini 
yang bersangkutan sedang mempersiapkan diri untuk 
keliling bersepeda mengunjungi berbagai wilayah 
dan kota di seluruh Australia dan New Zealand yang 
rencananya akan dimulai awal tahun 2019 pada usia 75 
tahun 4 bulan.
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1. Ir. Maruhun Simbolon (84 tahun 8 bulan)
a. Lahir: di Riniati (Samosir) Sumatra Utara 

tanggal 13 Maret 1934
b. Agama: Kristen Protestan
c. Keluarga: 1 isteri, anak, cucu
d. Pendidikan: Sarjana (S1) Fakultas Kehutanan 

IPB 1963
e. Jabatan terakhir: Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Kehutanan Bengkulu
f. Kondisi: –
g. Tempat tinggal: –

2. Ir. Hardjito Hagnyosoebroto (83 tahun 8 
bulan)
a. Lahir: Yogyakarta, tanggal 16 April 1935
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, anak, cucu
d. Pendidikan; Sarjana (S1) Fakultas Kehutanan 

IPB 1963
e. Jabatan terakhir: Direktur Utama PT Inhutani 

IV
f. Kondisi: –
g. Tempat tinggal: –

3. Ir. Tandiono (82 tahun 10 bulan)
a. Lahir: Jombang, tanggal 14 Pebruari 1936
b. Agama: Kristen 
c. Keluarga: 1 isteri, anak, cucu
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas 

Kehutanan IPB 1965

e. Jabatan terakhir: Ahli Peneliti Madya Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

f.	 Kondisi:	sehat	walafiat	masih	sering	menghadiri	
pertemuan-pertemuan

g. Tempat tinggal: –

4. Ir. Kartono (81 tahun 11 bulan)
a. Lahir: Cepu Jawa Tengah, tanggal 24 Januari 

1937
b. Agama: Islam 
c. Keluarga: 1 isteri, anak, cucu
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas 

Kehutanan IPB 1962
 e. Jabatan terakhir: Kepala Unit III Perum 

Perhutani Jawa Barat
 f. Kondisi: cukup sehat
 g. Tempat tinggal: Jl. Papa Putih No.2 A Malang 

Telp 0341-498245

5. Ir.Bashar Sardjupradja (81 tahun 6 bulan)
a. Lahir: Sumedang, tanggal 3 Mei 1937
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, anak, cucu
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas 

Kehutanan IPB 1965
e. Jabatan terakhir: Widyaiswara Madya Pusdiklat 

Kehutanan Deprtemen Kehutanan
f. Kondisi: agak kurang sehat
g. Tempat tinggal: Kompleks Kehutanan 

Wanamulya II /32 Jl. Raya Ciawi Bogor

Rimbawan Berprestasi dalam Kesehatan
(Mencapai Usia 80 Tahun Atau Lebih)
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BERITA DUKA CITA

No. N a m a Usia Jabatan Terakhir Meninggal Dimakamkan

1 Ir. W.H. Hutadjulu 85 Kakanwil Dep. Kehutanan 9 Februari 2018 Jakarta

2 Drs. Budihardjo – Karo Keuangan Kemenhut 4 Februari 2018 Jakarta

3 Prof. Ir. Sambas Wirakusumah, 
M.Sc.

83 Kepala Kopertis III Depdikbud 
Jakarta

15 Februari 2018 Padalarang

4 Ir. Bambang Wahyono Suryo 
Subagyo

69 Kepala Divisi Kantor Direksi Perum 
Perhutani Jakarta

9 Maret 2018 Semarang

5 Ir. Soehardjo Tjitrowinoto 86 Kadis Kehutanan Lampung 10 April 2018 Yogyakarta

6 Ir. Soesilo Mislam 83 Kep. BKSDH Yogyakarta 16 April 2018 Yogyakarta

7 Ir. I A Sugeng Soekarto 86 Direktur Produksi Perum Perhutani 
Jakarta

27 Juni 2018 Krawang

8 Ir. Sigit Indartono 63 Kep. Biro Kantor Unit I Perhutani 
Jawa Tengah

28 Juni 2018 Purwokerto

9 Ir. Soemarno Abdul Kahar 68 Kep. Biro Unit I Perhutani Jawa 
Tengah 

12 Juli 2018 Surabaya

10 Ir. Purnama Gandhi 63 Auditor Itjen Dephut 18 Juli 2018 Bogor

11 Ir. H. Suhudi 76 Kabid. Karwil Dephut Provinsi Bali 29 Juli 2018 Jakarta

12 Ir. Oding Abdul Kodir 77 Krep. Unit I Perum Perhutani Jawa 
Tengah Semarang

25 Agust 2018 Bandung

13 Ir. Moch. Rochmadi 86 Karo Perencanaan PT Inhutani I 5 September 2018 Jakarta

14 Ir. Victor L Tobing 80 Dirut PT Inhutani V Palembang 17 September 2018 Jogyakarta

15 Ir. Djoko Wachyono 60 Kep. BP DAS 20 September 2018 Jakarta

16 Ir. Agus Dewantoko 67 Karo PT Inhutani I Jakarta – Tangerang

17 Ir. Bambang Priyono 62 Ka BPDAS Opak Progo Serayu 22 September 2018 –

18 Ir. Sofyan Hanafi 72 Kepala Unit I Perum Perhutani 14 Oktobr 2018 Bogor

19. Prof. Dr. Ir. Edi Guhardja, M.Sc. 85 Guru Besar Emiratus IPB Bogor 26 November 2018 Bogor

20. Ir. H. Tato Mohammad 70 Pensiunan Eselon III Dep. 
Kehutanan

23 November 2018 Garut
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