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menyajikan berbagai artikel tulisan dari 
para peminat, ahli dan pemerhati kehutanan 
dalam upaya mendukung pengelolaan hutan 

berkelanjutan (sustainable forest management) 
dan meningkatkan manfaat optimal sumber daya 
hutan (SDH) secara ekonomi, sosial dan ekologi.

Redaksi menerima kiriman tulisan & laporan 
aktual tentang pembangunan hutan dan 

kehutanan. Redaksi berhak melakukan editing 
dengan tidak merubah substansi dan esensi 

tulisan. Tulisan yang tidak dapat dimuat 
dalam majalah Rimba Indonesia menjadi milik 

Sekretariat PPAK.
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Pengantar Redaksi

Pertama-tama Redaksi mengucapkan puji syukur kehadapan 
Tuhan YME karena Rimba Indonesia Volume 49 Juli 2012 

ini telah terbit mengunjungi anda. Diharapkan selanjutnya Rimba 
Indonesia dapat terbit 3 (kali) kali dalam setahun, setiap bulan 
April, Agustus dan Desember.

Rimba Indonesia Volume 49 Juli 2012 kali ini mengangkat 
artikel utama “Mensukseskan Gerakan Penanaman Satu Milyar 
Pohon (GPSMP)” tulisan Dr. Ir. Harry Santoso, Direktur Jenderal 
Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Kementerian 
Kehutanan. Perkembangan GPSMP, program tahun 2012 dan 
strategi pencapaian serta sistem monitoring menjadi bahasan 
pokok pada tulisan ini. 

Selain itu disajikan pula beberapa artikel di bidang Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (RHL), dan isu perubahan iklim. Beberapa 
artikel ini diantaranya, tulisan Prof. Dr. Herman Haeruman: 
“Kajian Kebijakan RHL Pasca GERHAN”, dan “Ketersediaan 
Benih dan Bibit: Kunci Sukses GPSMP” kiriman Anang Sudarna, 
PhD. Sementara itu, rimbawan senior Ir. Wardono Saleh dengan 
didukung data yang kuat menyatakan dalam tulisannya: “Indonesia 
Emitor CO2 Terbesar Di Dunia: Isu Yang Menyesatkan!”. 

Rubrik On The Spot, yang menyajikan KKI Ke V: laporan Ir. 
Slamet Soedjono, MBA dan Ir. Karyoso, SE, berikut liputan khusus 
ceramah Ir. Djamaludin Suryohadikusumo “Pola Hidup Sehat”, 
diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
para Rimbawan dan pembaca Rimba Indonesia. Profile Rimbawan 
kali ini, menampilkan sosok pengurus PPAK: Ir. Slamet Soedjono, 
MBA. Sedangkan pada rubrik “Apa dan Siapa?” ditampilkan 
Rimbawan senior: Ir. Sumahadi, MBA. Obituari kali ini mengangkat 
Alm. Ir. H. Prijono Hardjosentono, sebagai penghormatan atas 
pengabdiannya di bidang kehutanan.

Semoga dengan terbitnya majalah Rimba Indonesia Voumel 
49, Juli 2012 ini dapat lebih memberikan semangat dan inspirasi 
dalam berbagi gagasan dan pengalaman bagi seluruh anggota 
Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan (PPAK) yang bermanfaat 
untuk pembangunan kehutanan di Indonesia. 

Partisipasi para Rimbawan sekecil apapun akan berkontribusi 
bagi keberlanjutan penerbitan Rimba Indonesia. Selamat 
membaca....!

Redaksi
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Surat Pembaca
Dari Redaksi,
Rubrik “Surat Pembaca” ini disediakan untuk menampung saran dan pendapat para pembaca dengan 
harapan dapat terjalin komunikasi dua arah yang konstruktif antara Redaksi dan para pembaca Rimba 
Indonesia di seluruh Indonesia. Untuk mempertahankan eksistensi majalah Rimba Indonesia dalam konteks 
pembangunan kehutanan di era otonomi daerah dan globalisasi informasi dewasa ini tentu diperlukan 
dinamika baik tampilan maupun penyajian rubrik dan artikel yang relevan dan up to date. Sehubungan 
dengan itu Redaksi dengan tangan terbuka sangat mengharapkan berbagai masukan, pendapat, saran, dan 
kritikan dari para pembaca…..

Kepada Yth.
Redaksi Majalah Rimba Indonesia
Sebagai salah satu sumber data dan informasi masalah Hutan dan Kehutanan, Majalah Rimba Indonesia 
merupakan majalah kehutanan yang pertama di Indonesia kami pandang mampu menyajikan tulisan-tulisan yang 
aktual, didukung data dengan analisis yang komprehensif oleh penulis yang kompeten dibidangnya. Meskipun 
agak singkat, Majalah Rimba Indonesia juga memberikan sesuatu yang berbeda dengan penerbitan-penerbitan 
lainnya, antara lain berupa Profil Rimbawan yang membuka mata kita betapa besar jasa dan sumbang sih para 
rimbawan senior bagi perkembangan kehutanan, khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan Majalah Rimba 
Indonesia dapat terus hadir menghampiri kita semua.
Terima kasih, 
R. Lubis, S.Hut.

Redaksi menyampaikan ucapan terima kasih atas komentar dan saran anda. Semoga Majalah Rimba 
Indonesia (MRI) tetap dapat hadir ditengah-tengah pembaca dan para Rimbawan di seluruh Indonesia. 
Partisipasi kiriman tulisan anda kami tunggu.

Kepada Yth. 
Redaksi Majalah Rimba Indonesia
Meskipun berbagai berita aktual dan populer banyak kita dapati melalui media elektronik (TV, internet) secara 
cepat, namun untuk berita maupun tulisan/ulasan masalah hutan dan kehutanan dirasa masih kurang, sehingga 
kehadiran Majalah Rimba Indonesia dirasa masih diperlukan kehadirannya. Tulisan yang tajam, dilengkapi data 
yang cukup serta disajikan oleh pihak-pihak yang berpengalaman merupakan nilai plus Majalah Rimba Indonesia. 
Namun demikian, jaringan distribusi yang terbatas menyebabkan majalah ini belum dikenal secara luas di 
masyarakat. Demikian, terima kasih.
Salam,
Hari Gitoyo S.Hut.

Redaksi sangat menghargai komentar anda tentang artikel dan tulisan di Majalah Rimba Indonesia. Diakui 
MRI masih terbatas untuk kalangan yang umumnya para Rimbawan. Semoga kedepan MRI dapat dikenal oleh 
masyarakat yang lebih luas. Partisipasi kiriman tulisan anda kami tunggu.
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LATAR BELAKANG 

Pemanasan global yang menjadi kekhawatiran 
masyarakat dunia bukan merupakan fenomena 

alam semata, tetapi akibat dari aktivitas manusia 
penghuni planet bumi –terutama industri dan 
penggunaan enerji fosil di negara-negara maju– 
sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca (green 
house gasses) al. CO2 yang berimbas terhadap 
meningkatnya suhu bumi. Dampak pemanasan 
global dan perubahan iklim bagi Indonesia, antara 
lain: terganggunya ekosistem alam, cuaca ekstrim, 
terganggunya sistem tata air daerah aliran sungai 
(DAS), ancaman bencana alam banjir, tanah longsor 
dan kekeringan, serta terganggunya ketahanan pangan 
nasional. 

Dampak pemanasan global yang mengancam 
sendi-sendi kehidupan mahluk hidup tersebut telah 
menjadi perhatian pemimpin negara di seluruh dunia. 
Presiden RI di KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen 

bulan Desember 2009 menyatakan bahwa pada tahun 
2020 Indonesia berkomitmen untuk menurunkan 
emisi CO2 sebesar 26% –diantaranya 14% dari Sektor 
Kehutanan– dengan upaya sendiri dan 41% jika dengan 
dukungan internasional. Salah satu upaya yang efektif 
dalam mitigasi perubahan iklim/pemanasan global 
adalah aksi nyata penanaman pohon secara massive 
oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 8 Desember 2009 ketika dilakukan 
peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 
dan Bulan Menanam Nasional (BMN) di Padalarang, 
Jawa Barat, Presiden RI telah mengamanatkan 
untuk menyelenggarakan Gerakan Penanaman Satu 
Milyar Pohon (GPSMP) pada tahun 2012. GPSMP 
diselenggarakan secara nasional dengan melibatkan 
seluruh komponen bangsa dalam rangka rehabilitasi 
hutan dan lahan kritis (RHLT) sekaligus untuk 
menurunkan emisi CO2 dan dampak perubahan iklim 
global.

MENSUKSESKAN GERAKAN 
PENANAMAN SATU MILYAR POHON

Oleh: Dr. Ir. Harry Santoso
(Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan)

SUMMARY
Forest logging is the past, at present and future is the “era of planting trees.” One Billion Tree Planting 

Movement (OBTPM) was implemented nationwide by involving all components in the context of forest and 
degraded land rehabilitation (FDLR) as well as to reduce CO2 emissions to global warming. OBTPM realization 
in 2010 was 1.7 billion trees, and in 2011 were 1.5 billion trees. President has been mandated to continue OBTPM 
in 2012. OBTPM target location in 2012 are forest conservation, forest protection and non-productive forest, 
critical lands and marginal lands, with a minimum target of more than 1 billion trees. The strategies adopted to 
succeed the OBTPM, namely institutional strengthening, synergized public-private-society program, mobilize 
resources, establishment of seed distribution post, and national campaign. In relation with and to support 
OBTPM has been built (2010-2011) People’s Garden Seedling (PGS) 0r People’s Nursery (PN) about 8,000 units 
(equivalent to ± 400 million seedlings/year), and 23 units of Modern Nursery (MN) with good-quality seedling 
production ± 35 million seedling/year. It was also implemented a program of community empowerment through 
Community Forestry (HKm), Community Forest Plantation (HTR), Forest Village (HD) and the Forest People’s 
Partnership (HRK) as one of the manifestations of national development policies which pro-growth, pro-jobs, 
pro-poor and pro-environment.

ARTIKEL UTAMA
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PERKEMBANGAN GERAKAN PENANAMAN 
POHON

Menebang pohon adalah masa lalu, saat ini 
dan kedepan adalah “era menanam pohon”. 
Kementerian Kehutanan terus mengajak semua pihak 
untuk menanam pohon dalam rangka memperbaiki 
kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan kita 
wariskan kepada anak cucu kita di masa mendatang 
melalui suatu gerakan penanaman pohon (GPP).
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Sebagai komitmen dan keseriusan pemerintah 
terhadap upaya tersebut, Presiden telah menerbitkan 
Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2008 yang 
menetapkan “Hari Menanam Pohon Indonesia 
(HMPI)” pada setiap tanggal 28 Nopember dan 
“Bulan Menanam Nasional (BMN)” pada setiap bulan 
Desember. Perkembangan hasil gerakan penanaman 
pohon (GPP) yang telah dicanangkan Kementerian 
Kehutanan adalah sebagai berikut: 
1. Tahun 2007: Aksi Penanaman Serentak Indonesia 

(APSI) dengan target 79 juta batang dan Gerakan 
Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP) 
dengan target 10 juta batang, terealisasi sebanyak 
101 juta batang (113%). 

2. Tahun 2008: Target kegiatan APSI ditingkatkan 
menjadi 100 juta batang serta GPTPP dengan 
target 5 juta batang, telah terealisasi sebanyak 114 
juta batang (108%). 

3. Tahun 2009: Ditetapkan target Penanaman Satu 
Orang Satu Pohon (One Man One Tree) atau 230 
juta batang telah dapat terealisasi sebanyak 251 

juta batang (108%). 
4. Tahun 2010: Gerakan Penanaman Satu Milyar 

Pohon (GPSMP) terealisasi sebanyak 1,7 milyar 
pohon (170%) 

5. Tahun 2011: GPSMP terealisasi sebanyak 1,5 milyar 
pohon (150%).

PROGRAM GPSMP TAHUN 2012
Pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia 

(HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) 2009, 
pada tanggal 8 Desember 2009 yang diselenggarakan 
di Padalarang Provinsi Jawa Barat, dengan semakin 
meningkatnya kesadaran masyarakat menanam dan 
memelihara pohon Presiden RI mengamanatkan 
untuk menyelenggarakan “Gerakan Penanaman Satu 
Milyar Pohon (GPSMP)”. Selanjutnya, pada peringatan 
HMPI tahun 2011 di Indonesia Peace and Security 
Centre, Sentul, Bogor, Provinsi Jawa Barat, Presiden 
RI mengingatkan kembali untuk melanjutkan gerakan 
“Penanaman Satu Milyar Pohon” Tahun 2012 yang 
diselenggarakan secara Nasional dengan melibatkan 
seluruh komponen bangsa. 

GPSMP Tahun 2012 pada dasarnya merupakan 
kelanjutan dari Gerakan Penanaman Satu Milyar 
Pohon tahun sebelumnya dengan target menanam 
minimal satu milyar pohon oleh seluruh penduduk 
Indonesia yang dilaksanakan secara terus menerus 
sepanjang tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 
2012 dan berakhir sampai dengan 31 Januari 2013. 
Sasaran lokasi GPSMP tahun 2012 adalah:
1) Di dalam kawasan hutan: hutan konservasi, 

lindung dan produksi yang rusak/tidak produktif 
2) Di luar kawasan hutan: lahan kritis, tidak produktif, 

lahan kosong 
Sedangkan jenis tanaman yang di tanaman, 

yaitu: jenis kayu-kayuan, multiguna, hortikultura dan 
perkebunan kecuali tanaman kelapa dan kelapa sawit.

STRATEGI DAN LANGKAH PENCAPAIAN

Strategi Gerakan Penanaman Satu Milyar 
Pohon
1. Penguatan kelembagaan dengan pembentukan 

kelompok kerja Gerakan Penanaman Satu Milyar 
Pohon Tahun 2012 secara lintas sektor di tingkat 
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pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Mensinergikan program/kegiatan penanaman 

pohon secara lintas sektor dengan melibatkan 
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

3. Mobilisasi sumber daya (program/kegiatan, 
sumber pendanaan, organisasi pemerintah, 
organisasi sosial/ekonomi/keagamaan/politik 
dan organisasi non-pemerintah lainnya dalam 
mensukseskan Gerakan Penanaman Satu Milyar 
Pohon. 

4. Menyelenggarakan lomba dan pemberian 
penghargaan kepada Para-Pihak yang peduli 
penanaman dan pemeliharaan pohon dalam 
mensukseskan Gerakan Penanaman Satu Milyar 
Pohon.

Langkah-Langkah Pencapaian Target 
Penanaman 
1. Pembentukan Kelompok Kerja 

Kelompok Kerja dibentuk Tingkat Pusat oleh 
Menteri Kehutanan, Tingkat Provinsi oleh 

Gubernur dan Kabupaten/kota oleh Bupati/
Walikota di seluruh wilayah Indonesia. Tugas 
Pokok Kelompok Kerja adalah merencanakan, 
mengorganisir, memobilitasi sumber daya, 
memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan 
pelaksanaan Penanaman Satu Miliyar Pohon 
Tahun 2011.
Keanggotaan Kelompok Kerja Tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota meliputi unsur pemerintah dan 
non pemerintah yang bersifat lintas sektor, yaitu: 
(1). Unsur pemerintah: Kementerian Kehutanan, 
Pertanian, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, 
TNI/POLRI, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, 
BUMN/BUMD dan (2) Unsur non pemerintah: 
BUMS, pramuka, organisasi kepemudaan dan 
organisasi masyarakat.

2. Sosialisasi GerakanPenanaman
Sosialisasi Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon 
diselenggarakan berjenjang secara lintas sektor di 
seluruh wilayah Indonesia. Kelompok Kerja Pusat, 
Provinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan 
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sosialisasi program/kegiatan Gerakan Penanaman 
Satu Milyar Pohon di tingkatprovinsi, tingkat 
kabupaten/kotadantingkat kecamatan dan 
kelurahan/desa.

3. Mobilisasi Sumber Daya 
Memobilisasi sumber daya dengan mengitegrasikan 
program/kegiatan penananan dan potensi sumber 
bibit dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/kota, BUMN/BUMD/BUMS, Gerakan 
Swadaya Masyarakat dengan sasaran lokasi 
penananan di dalam dan diluar kawasan hutan 
(lahan milik masyarakat).

4. MoU dengan Para-Pihak
Kerjasama dengan Mitra yaitu Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non Kementrian, BUMN/
BUMS, Organisasi Politik, Organisasi Keagamaan 
dan Organisasi Masyarakat, dan lainnya yang 
diharapkan dapat ikut berpartisipasi dan 
mensukseskan Gerakan Penanaman Satu Milyar 
Pohon. MoU yang telah ditandatangani, yaitu 
MoU antara Direktur Jenderal BPDAS dan PS 
(Kementerian Kehutanan) dengan Direktur 
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal 
dan Informal-Direktur Jenderal Pendidikan 
Dasar-Direktur Jenderal Pendidikan Menengah-
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan).
MoU ini bertujuan untuk menumbuh-kembangkan 
budaya menanam dan memelihara pohon sejak usia 
dini hingga usia dewasa melalui jalur pendidikan 
formal dan nonformal dengan melibatkan 
secara aktif pendidik, tenaga kependidikan dan 
peserta didik yang aktif dalam penyelenggaraan 
pendidikan di satuan/lembaga pendidikan serta 
mitra penyelenggara pendidikan. Kementerian 
Kehutanan berperan dalam penyediaan 
bibit tanaman, bimbingan teknis, dan Mitra 
melaksanakan sosialisasi, kampanye, menyediakan 
lokasi penanaman, penanaman dan pemeliharaan 
pohon.

5. Kampanye Gerakan Penanaman 
Kampanye Gerakan Penanaman Satu Milyar 
Pohon bersifat ajakan dan sarana edukasi yang 
mudah dipahami masyarakat luas akan pentingnya 

menanam dan memelihara serta manfaat pohon. 
Media yang digunakan yaitu media elektronika 
(televisi, radio, provider), media cetak (koran, 
majalah) baik skala lokal, regional dan nasional.

6. Posko Bibit 
Posko Penyediaan Bibit didirikan diseluruh kantor 
Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota diseluruh 
wilayah Indonesia untuk memudahkan pelayanan 
dalam penyediaan dan penyaluran bibit tanaman 
yang terjangkau masyarakat dalam rangka 
menyukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon. 
Tugas pokok Posko Penyediaan Bibit adalah: 
mendata ketersediaan dan penggunaan bibit 
tanaman dari berbagai sumber (kehutanan, non-
kehutanan dan swadaya masyarakat), menyalurkan 
bibit permintaan masyarakat skala kecil yang 
bersifat insidentil dan melaporkan ketersediaan, 
penyaluran dan penggunaan bibit. 

7. HMPI dan BMN
Sebagai rangkaian Gerakan Penanaman Satu Miliyar 
Pohon, diselenggarakan upacara peringatan Hari 
Menanaman Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan 
Menanam Nasional (BMN) pada setiap tanggal 28 
Nopember di Tk. pusat, provinsi, kabupaten/kota 
di seluruh wilayah Indonesia dipimpin Presiden RI 
dan daerah oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. 

8. Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon 
Untuk mendorong pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota melakukan rehabilitasi hutan dan 
lahan diwilayahnya setiap tahun diselenggarakan 
Lomba Gubernur, Bupati dan Walikota Penanaman 
Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional. Kriteria 
penilaian lomba adalah keberadaan dan aktivitas 
kelompok kerja, jumlah bibit yang ditanam, 
keberadaan dan aktivitas posko penyediaan bibit. 
Pemberian penghargaan juara lomba Penanaman 
Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional diberikan oleh 
oleh Presiden RI pada Upacara Peringatan HMPI 
dan BMN. 

9. Penghargaan Penanaman Satu Milyar 
Pohon 
Untuk memotivasi perorangan atau lembaga 
yang peduli menanam pohon akan diberikan 
Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon 
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Tingkat Nasional. Kriteria penghargaan adalah 
perorangan atau lembaga yang dinilai secara 
nyata dan terus menerus berkontribusi dalam 
menyukseskan gerakan penanaman satu milyar 
pohon. Pemberian penghargaam kategori pelaku 
usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat 
terbaik diberikan oleh Menteri Kehutanan 
dan disaksikan oleh Presiden RI pada Upacara 
Peringatan HMPI dan BMN 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dan Evaluasi
Untuk mengetahui pelaksanaan, permasalahan 

yang dihadapi dan realisasi Penanaman pohon dari 
target penanaman satu milyar pohondilakukan 
kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan 
secara berjenjang. Monitoring dan evaluasi tingkat 
pusat dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan, tingkat 

propinsi dilaksanakan oleh Gubernur dan Tingkat 
kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Kriteria keberhasilan Gerakan Penanaman Satu 
Milyar Pohon Tahun 2012 adalah terfasilitasinya 
kepada parapihak dalam rangka penanaman pohon 
sebanyak 1 (satu) milyar pohon. Sedangkan 3 (tiga) 
kriteria pokok yang dipergunakan untuk mengukur 
keberhasilan GPSMP Tahun 2012, yaitu mencakup 
kriteria sebagai berikut:
1) Keberadaan dan efektifitas kinerja kelompok kerja 

di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. 
2) Keberadaan dan efektifitas kinerja posko 

penyaluran bibit di tingkat kabupaten/kota.
Realisasi jumlah bibit yang ditanam di tingkat 
pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Pelaporan
Pelaporan gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan 
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monitoring dan evaluasi. Sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaanGerakan Penanaman Satu Milyar Pohon 
harus diketahui oleh para pihak dan dilaporkan kepada 
Presiden. Mekanisme Pelaporan dilakukan secara 
berjenjang dari unsur/elemen masyarakat (posko-
bibit), pemerintah kabupaten/kota (pokja kabupaten/
kota), pemerintah propinsi (pokja-provinsi), 
kementerian/sektor lain (pokja-pusat), selanjutnya 
secara nasional dilaporkan kepada Presiden.

Laporan Penanaman Satu Milyar Pohon meliputi 
lokasi dilengkapi dengan posisi geografis (koordinat), 
luas, jenis tanaman dan jumlah tanaman di seluruh 
wilayah administratif pemerintah kabupaten/kota.
Untuk mempercepat pelaporan Penanaman Satu 
Milyar Pohon ke tingkat pusat dapat dilakukan melalui 
alamat: Fax (021) 5730166, email rehabilitasilahan@
gmail.com, atau secara sistem online melalui website 
kementerian kehutanan http://1milyar.info/v4.2/
login.php.

KEBIJAKAN KEMENTERIAN KEHUTANAN 
2010-2014

Untuk mendukung gerakan penanaman secara 
nasional, dibutuhkan bibit tanaman/pohon berkualitas 
dengan jumlah yang besar serta terjangkau oleh 
masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena 
itu, salah satu program Kementerian Kehutanan 
adalah pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Pada 
tahun 2010, telah dibangun KBR sebanyak 8.000 unit 
atau setara 400 juta batang di 422 Kabupaten/Kota 
dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 akan 
dibangun KBR sebanyak 10.000 unit setiap tahun atau 
setara 500 juta batang per tahun pada 424 Kabupaten/
Kota. 

Selain itu, pada tahun 2010 telah dibangun 1 
unit persemaian permanen/modern di Cimanggis, 
Jawa Barat dan pada tahun 2011 dibangun 22 unit 
persemaian permanen/modern di 22 Provinsi dengan 
produksi bibit berkualitas sekitar 35 juta batang per 
tahun. Selanjutnya, akan dibangun 25 unit persemaian 
permanen/modern pada tahun 2012 dan tahun 2013.

Pada tahun 2012 juga direncanakan akan di 
laksanakan program pemberdayaan masyarakat yang 

meliputi berbagai kegiatan baik di dalam dan di luar 
kawasan hutan, yaitu:
1) Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta Ha
2) Hutan Desa (HD) seluas 500 ribu Ha di kawasan 

hutan lindung dan hutan produksi.
3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 900 ribu Ha 

pada kawasan hutan produksi. 
4) Hutan Rakyat Kemitraan (HRK) antara kelompok 

tani dengan industri perkayuan seluas 250 ribu Ha.
 

█ HKm
█ HD
█ HTR
█ HRK

HRK:
0.25 jt ha

HKm:
2.0 jt ha

HTR:
0.9 jt ha

Program Pemberdayaan Masyarakat 2012

HD:
0.5 jt ha

Program pemberdayaan masyarakat tersebut 
bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah 
berbasis pro growth (pro pertumbuhan), pro job 
(pro lapangan kerja), pro poor (pro kemiskinan) dan 
pro environment (pro lingkungan), Kementerian 
Kehutanan selama 5 (lima) tahun (2010-2014) 
mengembangkan program pemberdayaan masyarakat 
di dalam/sekitar kawasan hutan. 

PENUTUP
Untuk mensukseskan Gerakan Penanaman Satu 

Milyar Pohon diharapkan kepada seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dan 
berkontribusi untuk melakukan penanaman dan 
pemeliharaan pohon. Dengan suksesnya Gerakan 
Penanaman Satu Milyar Pohon yang diselenggarakan 
sepanjang tahun diharapkan memberikan manfaat 
yang sebesar besarnya untuk memperbaiki kondisi 
lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat Indonesia pada umumnya.
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PENDAHULUAN

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis (RHLK) 
telah dilakukan selama 50 tahun sejak tahun 

1960, dengan berbagai pendekatan dan tema yang 
berbeda. “Gerakan Penghijauan” dicanangkan 
oleh seorang Presiden RI yang terkenal, Presiden 
Soekarno. Dilanjutkan oleh presiden RI yang sangat 
disegani, Presiden Suharto, yang sangat faham tentang 
permasalahn pertanian. Setelah itu beberapa presiden 
RI bergantian tanpa meninggalkan jejak dalam upaya 
rehabilitasi hutan dan lahan kritis. 

Sejak tahun 1970-an gerakan penghijaun 
dilaksanakan secara besar-besaran yang setiap tahun 
ditandai oleh kampanye nasional melalui kegiatan 
Pekan Penghijauan Nasional (PPN) yang diresmikan 
oleh Presiden. Dalam perjalanannya 20 tahun gerakan 
penghijauan telah mengalami penyempurnaan 
sasaran lokasi, pendekatan teknis, pembibitan, dan 
kelembagaannya. Dalam pelaksanaannya yang paling 
menonjol adalah kebijakan kelembagaannya yang 
dibentuk di setiap DAS prioritas dan dikaitkan dengan 

pemerintahan provinsi/kabupaten. Sayang sekali 
“eforia otonomi daerah” tidak memberi kesempatan 
kepada organisasi DAS tersebut untuk berkembang 
menuju “Indonesia Hijau” yang terstruktur dan lestari.

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN
Kebijakan pemerintah tersebut dikenal dengan 

Program PHTA (Penyelamatan Hutan Tanah dan 
Air)-INPRES Penghijauan dan Reboisasi Daerah 
Aliran Sungai (DAS). Penghijauan dibangun dengan 
petugas lapangan, dukungan teknis, dan sistim 
perencanaan serta pelaksanaan yang lengkap. Sasaran 
lokasi penghijauan diintegrasikan dengan reboisasi 
dan rehabilitasi kawasan hutan pada DAS prioritas, 
pendekatan teknik secara vegetatif dan teknik sipil 
dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi hidro-
orologis DAS sekaligus meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di sekitar kawasan hutan. 

Dalam perkembangannya, dengan dukungan 
politik yang kuat dan pendanaan dari APBN dan 
Non APBN (DR) yang cukup besar, sejak tahun 2003 

KAJIAN KEBIJAKAN:
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 

PASCA GERHAN
Oleh: Prof.Dr.Herman Haeruman Js.

(Pakar Kehutanan Senior dan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bogor)

SUMMARY
Since the 1970’s forest and land rehabilitation (FLR) through the “Greening Movement” implemented on a 

large scale is marked every year by the National Greening Week Campaign (NGWC) which was inaugurated 
by the President. Since the year of 2003, the program was changed to “National Movement for Forest and Land 
Rehabilitation” abbreviated GNRHL or GERHAN. Tree planting as an ecological movement seems to have 
managed to mobilize the community to actively participate. Movement to plant trees in FLR program should be 
articulated as a movement of economic, social movements and ecological movements as well, through a policy 
of “sustainable development”. Community can participate in tree planting if it has social capital and strong 
cultural, i.e.: has the potential capability and skills, participation, and independence. Lack of success and even 
failure of the tree planting program in Indonesia with its different forms is not caused by technical problems, 
but rather was caused by the lack of synergized or incompatibility between the approaches of economic, social 
and ecological.

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
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program tersebut berubah namanya menjadi “Gerakan 
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan” disingkat 
GNRHL atau GERHAN, dengan berbagai program 
kampanye nasional antara lain Gerakan Penanaman 
Satu Orang Satu Pohon (“OMOT” One Man One Tree) 
pada tahun 2009 dan Gerakan Penamanan Satu Milyar 
Pohon (“OBIT” One Billion Trees) pada tahun 2010. 

Arah kebijakan program ini pada awalnya 
hanya merupakan upaya untuk merehabilitasi DAS, 
agar bencana ekologi banjir dan kekeringan dapat 
dihindarkan, serta pembangunan dalam wilayah 
DAS aman dari bencana alam. Kemudian dijadikan 
modal untuk program REDD+ dalam kaitan dengan 
upaya menanggulangi dampak perubahan iklim yang 
dicanangkan oleh UNFCC (United Nation Forum on 
Climate Change), untuk menurunkan emisi CO2 pada 
tahun 2020 hingga 26% yang diantaranya sebesar 14% 
kontribusi dari sektor kehutanan. Ketika GERHAN 
masih berjalan, kegiatan HPH dan HTI juga berjalan 
untuk meningkatkan rehabilitasi kawasan hutan yang 
rusak terdegradasi. Tetapi kemampuannya terbatas...! 

HASIL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Setelah sekian lama pelaksanaan dari berbagai 

kebijakan pemerintah dalam kegiatan RHL tersebut, 
maka muncullah pertanyaan: Apakah hasil dari semua 
kegiatan tersebut? Dalam 5 tahun terakhir, terjadi 
penyusutan kawasan hutan dan penyusutan tutupan 
hutan yang cukup besar. Laju deforestasi masih sekitar 
1,7 juta ha pertahun (5,6 milyar pohon hilang setiap 
tahun), sehingga sampai saat ini hutan yang rusak 
mencapai 50 juta ha atau dengan kata lain 165 milyar 
pohon lenyap dari bumi Indonesia!.

Gerakan-gerakan itu dimulai oleh Kementerian 
Kehutanan berdasarkan pengalaman dari Program 
Reboisasi dan Penghijauan masa lalu. Pemerintah 
Propinsi juga banyak yang mulai membangun uapya 
ini dalam bentuk gerakan masyarakat. Lembaga 
Swadaya Masyarakat juga ikut serta, misalnya CI dan 
WWF dengan gerakan adopsi pohon. Kementerian 
Lingkungan Hidup telah memulai menggembangkan 
upaya penghijauan oleh masyarakat melalui Program 
Kalpataru, oleh pemda melalui Adipura dan Menuju 
Indonesia Hijau.

Para pengusaha HPH dan HTI juga didorong untuk 
melaksanakan penanaman kembali kawasan hutan 
yang gundul dan merehabilitasi hutan rusak. Tetapi 
kemampuannya masih amat terbatas, hanya sekitar 
600.000 an ha saja. Padahal penyusutan hutannya 
3 kali lipat dari kemampuannya. Oleh karena itu 
diharapkan peranserta masyarakat dapat menambah 
kemampuan untuk kegiatan rebosiasi dan rehabilitasi 
hutan.

KEBIJAKAN PASCA GERHAN
Gerakan penanaman pohon sebagai gerakan 

ekologis nampaknya belum dapat menggerakan 
masyarakat untuk ikut aktif berperanserta. Gerakan 
menanam pohon harus dapat diartikulasikan sebagai 
gerakan ekonomi, gerakan sosial dan sekaligus 
gerakan ekologis. Kebijakan pembangunan yang 
tepat dengan pendekatan ini adalah kebijakan 
pembangunan berkelanjutan ”sustainable 
development”.

 Meskipun gerakan penanaman itu tujuan utamanya 
menanam pohon dengan tujuan ekologis, tetapi unsur 
ekonomi dan sosialnya harus menjadi tumpuan utama 
karena gerakan ini menjadikan masyarakat sebagai 
pelakunya. Agar masyarakat dapat berperanserta 
dalam gerakan penanaman pohon, masyarakat harus 
memiliki modal sosial yang tepat. 

Gerakan yang hanya dilandasi oleh kebijakan 
teknik fisik seperti penyediaan bibit dan teknologi 
terbukti selama ini tidak berhasil menggerakan 
masyarakat untuk berperan aktif dan lestari. Inovasi 
masyarakat tidak berkembang dan lebih menjadi objek 
dari gerakan masyarakat yang dibentuk dari atas. 
Masyarakat harus diberdayakan sebelum suatu gerakan 
masyarakat untuk penanaman phon dikembangkan, 
dan pemberdayaan rakyat memerlukan kajian khusus 
tentang modal sosial agar dapat dikenali pendekatan 
yang tepat.

MODAL SOSIAL DAN BUDAYA 
Dalam tataran modal sosial dan budaya 

masyarakat, terdapat 3 tingkatan pemberdayaan 
masyarakat, yaitu (1) pada tingkat individual, 
berupa pengembangan potensi dan keterampilan; 
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(2) pada tingkat kelompok/organisasi masyarakat, 
yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi 
kelompok, dan (3) pemberdayaan pada tingkat system 
berupa kemandirian masyarakat baik dari segi sosial, 
ekonomi maupun politik (UNDP, 1998). Setiap 
tingkatan (lihat Tabel 1) masyarakat memerlukan 
perlakuan yang berbeda sesuai dengan modal sosial 
yang dimilikinya.

Modal sosial dapat membentuk masyarakat yang 
berdaya, jika memiliki potensi dan keterampilan; 
partisipasi, dan kemandirian. Potensi modal 
sosial masyarakat yang dapat dibangun untuk 
gerakan penanaman pohon antara lain adalah: (1) 
kebersamaan; (2) kepercayaan; (3) jaringan sosial dan 
dukungan timbal balik; (4) keterlibatan/partisipasi; 
(5) kelembagaan; (6) kepemimpinan sosial; (7) norma, 
adapt, nilai budaya; dan (8) kearifan dan pengetahuan 
lokal.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

DIMENSI INDIKATOR

Tingkat Individu:
Pengembangan 
potensi dan 
keterampilan

kepemilikan aset/modal
kekuatan fisik
tidak terisolasi/keterbukaan
penguasaan keterampilan
keberfungsian lembaga usaha

Tingkat Kelompok/
Organisasi:
Partsipasi dalam 
pembangunan

perencanaan dan pengambilan keputusan
pelaksanaan dan pengawasan keputusan
pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

3.Tingkat Sistim:
Kemandirian 
masyarakat

pengurangan ketergantungan dari 
bantuan luar

Indikator pemberdayaan yang dapat digunakan 
dan dikaji sebelum suatu gerakan masyarakat 
dapat dikembangkan, antara lain (Fujikake, 2000): 
(1) partisipasi (participation); (2) kemampuan 
mengemukakan pendapat (voicing opinion); 
(3) perubahan tingkat kesadaran (change of 
consciousness); (4) mengambil tindakan (taking 
action); (5) solidaritas (solidarity); (6) kerjasama 
(cooperation); (7) kreasi (creation); (8) penetapan 
tujuan baru (setting new goals); (9) oerundingan 
setara (negotiation); (10) kepuasan (satisfaction); (11) 
percaya diri (self confidence); dan (12) pengelolaan 
administrative dan ekonomi (administrative and 
economic management)

Sedangkan untuk ukuran pemberdayaan 
msyarakat yang dapat digunakan dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat, menurut Bartle (2007) ada 
16 elemen, yaitu: (1) mendahulukan kepentingan 
umum; (2) kesamaan nilai; (3) layanan masyarakat; 
(4) komunikasi; (5) percaya diri; (6) keterkaitan; (7) 
informasi; (8) rintangan; (9) kepemimpinan; (10) 
jaringan kerja (11) organisasi; (12) kekuatan politik; 
(13) keahlian; (14) kepercayaan; (15) keselarasan; dan 
(16) kekayaan. Semakin banyak anggota masyarakat 
memiliki elemen2 tersebut diats semakin besar 
kemampuannya untuk memberdayakan diri.

Dunia internasional menyadari paradigma 
baru pembangunan yang sepenuhnya memerlukan 
pemberdayaan masyarakat untuk menjadi penggerak 
pembangunan. Dari berbagai faktor yang berpengaruh 
terhadap perubahan paradigma pembangunan gerakan 
masyarakat terdapat 4 faktor yang dominan yang perlu 
diperhatikan, yaitu: (1)Perubahan teknologi yang 
memberi kemungkinan terbentuknya ekonomi globasl 
dan masyarakat global, (2) Perkembangan hak azasi 
manusia yang menjadi acuan global, (3) Lingkungan 
hidup yang menjadi perhatian internasional, dan (4) 
Perubahan persepsi tentang aman dan nyaman (peace 
and security)

Milenium Development Goal (MDG) yang 
sudah sering dibahas dan di sepakati untuk dicapai, 
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sebagian besar berisi upaya mengatasi kemiskinan, 
kerusakan lingkungan hidup, dan pemberdayaan 
masyarakat miskin. Pendidikan menjadi bagian dari 
aliansi strategis dalam pembangunan daerah dan 
bangsa dalam pencapaian MDG. Kontribusinya yang 
utama tentu saja menciptakan kemampuan inovatif, 
tenaga kerja profesional bermoral tinggi yang sesuai 
dengan lingkungan kerjanya, membimbing penciptaan 
teknologi masa depan bagi kemajuan dan pemeliharaan 

daya saing bangsa, dan membangun tata nilai yang 
objektif. Semua variabel tersebut sangat erat kaitannya 
dengan modal sosial dan modal ekonomi yang harus 
dibangun untuk mencapai tujuan MDG.

Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa 
tidak hanya modal pendanaan saja yang harus 
dibangun, tetapi modal sosial yang diutamakan. 
Sumber pendanaan yang mungkin terlibat dalam 
gerakan ini dari berbagai sumber misalnya dari 
sumber pemerintah (APBN dan APBD), dari dunia 
usaha (CSR), dan dari masyarakat sendiri. Ketiganya 
harus disenergikan oleh modal sosial masyarakat 
agar gerakan penanaman pohon dapat berhasil sesuai 
dengan yang diharapkan.

PENUTUP
Kurang keberhasilan dan bahkan kegagalan 

berbagai program penanaman pohon di Indonesia 
dengan berbagai bentuknya tidak hanya disebabkan 
oleh masalah teknis kehutanan, tetapi lebih disebabkan 
oleh tidak adanya sinergi antara pendekatan ekonomi, 
sosial dan ekologis. Diharapkan tulisan ini dapat 
menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan program 
RHL termasuk penanaman satu milyar pohon (PSMP) 
kedepan. 
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PENDAHULUAN

Sejak tahun 1976, Pemerintah telah menetapkan 
kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) 

melalui Program Inpres Reboisasi dan Penghijauan. 
Dan pada tahun 2004, program ini dikembangkan 
menjadi suatu Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan yang disingkat GNRHL atau GERHAN. 
Bersamaan dengan itu telah dicanangkan juga Gerakan 
Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP), 
Gerakan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (OMOT) 
pada tahun 2009 dan Gerakan Penamanan Satu Milyar 
Pohon (OBIT) pada tahun 2010. Gerakan yang terakhir 
dibarengi dengan kebijakan pengadaan bibit melalui 
Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Salah satu persoalan yang menjadi penghalang 
terhadap suksesnya keberhasilan gerakan tersebut 
adalah lemahnya kelembagaan dan sistem penyediaan 

benih dan atau bibit tanaman. Ketersediaan benih dan 
bibit tanaman yang cukup dan berkualitas, merupakan 
salah satu faktor penentu keberhasilan dalam berbagai 
gerakan penanaman. Selanjutnya, tulisan difokuskan 
pada telaahan kondisi perbenihan tanaman hutan dan 
saran kebijakan bidang perbenihan tanaman hutan 
yang perlu dilaksanakan dalam rangka optimalisasi 
penyediaan benih/bibit guna menunjang keberhasilan 
Gerakan Menanam Pohon di Indonesia. 

OPTIMALISASI PENYEDIAAN BENIH DAN 
BIBIT 

Pengaturan Perbenihan Tanaman 
Para Rimbawan mengetahui secara pasti bahwa 

benih dan bibit tanaman merupakan salah satu faktor 
yang sangat menentukan keberhasilan RHL. Dengan 

KETERSEDIAAN BENIH & BIBIT:
SALAH SATU KUNCI SUKSES PENANAMAN 

1 MILYAR POHON
Oleh: Anang Sudarna, PhD.

(Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2007-2011
dan sekarang sebagai Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Ekonomi dan Keuangan)

SUMMARY
One issue that became a barrier to the planting movement’s success is the weakness of institutions and 

systems the provision of seeds or seedlings. Availability of seeds and seedlings and its quality, is one of the 
critical success factors in planting tree movement. Provision of seeds and seedlings of forest tree, was set in 
Permenhut No. P. No 01/Menhut-II/2009 Permenhut jo. 72/Menhut-II/2009. If in the next 5 years (until 2014) 
the Ministry of Forestry managed to build a new seed orchard in each bioregion of 6,000 ha or 1,200 ha/year, 
then the potential of seeds that can be generated from the development of seed orchard will produce ± 18 billion 
seedling per year. It is base on some assumption, such as the results of calculations according to the results of 
tests on seed production, number of seeds/kg, seed purity, life seedling (60-75%), and seeds germination (60%) 
of 37 species present in the seed orchard that have been certified. It required a breakthrough step operational 
policies in the seed and seedling of forest plants to achieve national need of superior seedlings, among others, is 
strengthening the development of seed systems, seed minimum service standards, institutional strengthening of 
seed, and integrated the provision of superior seeds and seedlings in the forest and land degraded rehabilitation 
(RHL) program.

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
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benih/bibit yang berkualitas baik (baca: unggul), 
maka keberhasilan tanaman diharapkan tinggi, 
produktif dan akan menghasilkan keuntungan yang 
tinggi. Karena demikian pentingnya peranan benih/
bibit tanaman, Pemerintah memberikan perhatian 
khusus, melalui UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman dan PP No. 44 Tahun 1995 
tentang Perbenihan Tanaman. Kementrian Kehutanan 
menindak-lanjuti UU dan PP tersebut dengan 
PerMenHut Nomor 01/Menhut-II/2009.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 12 tahun 
1992 menyatakan bahwa untuk memperoleh tanaman 
dengan pertumbuhan optimal guna mencapai 
produktivitas tanaman yang tinggi, penanaman harus 
dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat benih, tepat 
cara, tepat sarana dan tepat waktu pada pertanaman 
siap tanam. Dalam upaya menyediakan benih dan bibit 
tanaman hutan yang baik, Departemen Kehutanan 
menerbitkan PerMenHut No. P. 01/Menhut-II/2009 
jo Permenhut No. 72/Menhut-II/2009 tentang 
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. 

Klasifikasi Sumber Benih
Berdasarkan materi genetik yang digunakan dalam 

pembangunnya, sumber benih diklasifikasikan sebagai 
berikut:
1) Tegakan Benih Terseleksi (TBT), yaitu sumber 

benih dengan kualitas tegakan rata-rata, yang 
ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan 
lokasinya teridentifikasi dengan tepat; 

2) Tegakan Benih Teridentifikasi (TBS), yaitu sumber 
benih yang berasal dari TBT dengan kualitas 
tegakan diatas rata-rata;

3) Areal Pengumpulan Benih (APB), yaitu sumber 
benih yang dibangun khusus atau berasal dari TBT 
dan TBS yang ditingkatkan kualitasnya melalui 
penebangan pohon-pohon yang fenotipenya 
kurang bagus; 

4) Tegakan Benih Provenan (TBP), yaitu sumber 
benih yang dibangun dari benih yang provenannya 
telah teruji;

5) Kebun Benih Semai (KBS), yaitu sumber benih 
yang dibangun dari bahan generatif yang berasal 
dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan 

penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk 
memproduksi materi generatif (biji); 

6) Kebun Benih Klon (KBK), yaitu sumber benih yang 
dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari 
pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan 
penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan 
untuk memproduksi materi generatif (biji); 

7) Kebun Pangkas (KP), adalah yaitu sumber benih 
yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal 
dari klon unggul berdasarkan hasil uji klon untuk 
memproduksi materi vegetatif.

Potensi Penyediaan Benih dan Bibit Tanaman 
Luas sumber benih yang sudah ditetapkan oleh 

Kementrian Kehutanan untuk semua jenis tanaman 
diprakirakan 4.500 ha. Dengan luas sumber benih ini 
diperkirakan sudah mencukupi kebutuhan mendukung 
Gerakan Menanam 1 (satu) Milyar Pohon yang dimulai 
tahun 2010. Pertanyaannya: apakah penyediaan bibit 
melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR) sudah menggunakan 
benih yang bersumber genetik yang baik? 

Pada tahun 2009, dalam pelaksanaan Gerakan 
Menanam Pohon (OMOT, GPTPP), Kementrian 
Kehutanan tidak memfasilitasi penyediaan bibit 
tanaman secara khusus, kecuali pengadaan bibit 
melalui kegiatan penghijauan lingkungan. Berdasarkan 
data yang dipublikasikan oleh Kementrian Kehutanan, 
Gerakan Penanaman Serentak Indonesia, OMOT, 
GPTPP dan OBIT mulai tahun 2007-2010, dari target 
1.430.826.259 bibit, berhasil ditanam sejumlah 
2.188.812.700 batang (Tabel 1).

Tabel 1: Target dan Realisasi Gerakan Menanam Pohon
2008-2011

No Tahun Kegiatan Target (Btg) Realisasi (Btg)

1. 2007 APSI 79 juta 86.989.425

Gerakan PTPP 10 juta 15.000.000

2. 2008 HMPI dan BMN 100 juta 108.947.048

Gerakan PTPP 5 juta 5.157.538

3. 2009 Gerakan OMOT 231.826.259 251.621.859

GPTPP 5 juta 21.096.830

4. 2010 OBIT 1 Milyar 1.700.000.000

Sumber: Direktorat Jenderal BPDAS dan PS, Kementerian 
Kehutanan
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1. APSI: Aksi Penanaman serentak Indoesia
2. GPTPP: Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara 

Pohon
3. OMOT: One Man One Tree
4. OBIT: One Billion Indonesian Trees
5. HMPI: Hari Menanam Pohon Indonesia
6. BMN: Bulan Menanam Nasional

Dalam upaya menyediakan bibit pada Gerakan 
OBIT, mulai tahun 2010 Kementrian Kehutanan 
memfasilitasi pembuatan bibit melalui Kebun Bibit 
Rakyat (KBR) sebanyak 8.000 unit dengan target 
produksi bibit sebanyak 400 juta batang, sedangkan 
pada tahun 2011 direncanakan dibangun KBR sebanyak 
10.000 unit, dengan target produksi bibit sebanyak 500 
juta juta batang. Pedoman Teknis KBR Tahun 2010 
diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 24/
Menhut-II/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Kebun Bibit rakyat dam Permenhut No. P. 23/Menhut-
II/2011 Tentang Pedoman teknis KBR. 

Baik Permenhut Nomor P. 24 Tahun 2010 maupun 
Permenhut Nomor P. 23 Tahun 2011 disusun secara 
sederhana, tetapi kurang cukup mengatur tentang 
jaminan keberhasilan KBR, antara lain: 
1) Teknis: tidak menetapkan secara tegas untuk 

menggunakan benih dan bibit yang baik/unggul, 
perencanaan (Rantek) dilakukan tahun ke-T, 
sangat berpengaruh pada penguatan kelembagaan 
dan pembekalan teknis 

2) Manajerial: kurang melibatkan institusi kehutanan 
daerah, khususnya pada tingkat Provinsi, 
akuntabilitas pelaksanaan kurang (evaluasi kinerja 
KBR) dilakukan Pokmas yang bersangkutan (jeruk-
makan jeruk), 

3) Non teknis: rawan spekulasi dari oknum 
masyarakat, muncul kelompok masyarakat jadi-
jadian. 
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PENYIAPAN BENIH DAN BIBIT TANAMAN 
KEDEPAN

Perubahan Paradigma RHL
Kiranya perlu adanya perubahan paradigma 

penyelenggaraan RHL kedepan, menjadi “RHL for 
People, Rehabilitation for People Better Living”. Yang 
bermakna RHL untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pemilik lahan dan penerima manfaat 
RHL baik yang dimukim di hulu maupun di hilir DAS. 
Dalam paradigma ini, yang menjadi fokus dan subyek 
kebijakan RHL adalah pembangunan masyarakat, 
tidak saja yang ada di hulu DAS, tetapi juga masyarakat 
yang bermukim di hilir DAS. Beberapa ungkapan yang 
dapat dipakai dalam merangsang sinergi masyarakat di 
hulu dan di hilir DAS antara lain: “Hulu Menanam dan 
Memelihara Pohon, Hilir Peduli dan berempati”. 

Selain itu, perlu dikembangkan RHL sebagai 
kegiatan business yang sangat menguntungkan, secara 
ekonomi, social dan lingkungan. Sebagai sebuah 
investasi bisnis, kedepan RHL tidak lagi akan menjadi 
“beban” pemerintah, tetapi swadaya masyarakat akan 
tumbuh dalam penyelenggaraan RHL, bahkan akan 
menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah. 
Dalam kondisi itu, Pemerintah berperan dalam 
fasilitasi, pembinaan dan pengendalian industri 
kehutanan, mulai on-farm termasuk mengembangkan 
sertifikasi unit pengelolaan hutan (rakyat) lestari, 
peningkatan kapasitas kelembagaan (pemerintah 

dan rakyat) sampai kegiatan off-farm-nya (industry 
pengolahan dan pemasaran hasilnya). 

Kebutuhan Benih dan Bibit Tanaman 
Berdasarkan RPJM Kementrian Kehutanan 2009-

2014, target RHL adalah 900.000 ha/tahun. Kegiatan 
tersebut seluruhnya dibiayai dengan APBN. Luas 
kegiatan penanaman yang difasilitasi oleh Pemerintah 
ditambah dengan kegiatan penanaman yang dilakukan 
secara swadaya oleh lembaga usaha (BUMN dan BUMS) 
dan masyarakat diprakirakan seluas 1.250.000 ha. 

Jika diasumsikan bahwa luas hutan dan lahan kritis 
yang hendak direhabilitasi adalah sekurang-kurangnya 
seluas 1,1 juta ha, sehingga tidak terjadi penambahan 
luas kritis. Dengan kebutuhan bibit tanaman sebanyak 
1.220 batang/ha, maka kebutuhan bibit tiap tahun 
adalah 1,342 milyar batang. 

Potensi Penyediaan Benih dan Bibit Tanaman
Dalam 5 tahun kedepan (sampai tahun 2014) 

Kementrian Kehutanan mentargetkan membangun 
sumber benih baru pada tiap bioregion seluas 6.000 
ha atau 1.200 ha/tahun. Dengan asumsi bahwa hasil 
perhitungan sesuai dengan hasil pengujian terhadap 
produksi benih, jumlah benih/kg, kemurnian benih, 
daya kecambah (60-75%), bibit hidup (60%) dari 
37 jenis yang ada pada sumber benih yang sudah 
bersertifikat (yang sudah bersertifikat 103 jenis pohon), 
maka potensi benih dan bibit yang dapat dihasilkan 
dari pengelolaan sumber benih tersebut adalah ± 18 
milyar batang setiap tahun. 

Dengan peningkatan pengelolaan sumber benih 
yang sudah ada dan ditambah dengan sumber benih 
yang akan dibangun sampai dengan tahun 2014 
kebutuhan benih dan bibit dapat dicukupi dari 
sumber benih yang vaik/unggul untuk tiap jenis 
pohon yang akan dikembangkan. Selanjutnya dengan 
meningkatkan perbanyakan tanaman secara vegetatif 
(stek pucuk atau kultur jaringan), maka kecukupan 
bibit tanaman akan lebih terjamin.

KEBIJAKAN OPERASIONAL PERBENIHAN

Langkah Terobosan 
Terobosan kebijakan operasional perbenihan dalam 

rangka mendukung ketersediaan dan pemenuhan 
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kebutuhan bibit dan benih kedepan, antara lain yaitu: 
1) Pembangunan Sistem Perbenihan Tanaman 

Hutan. Tegakan sumber benih, pengelolaan, 
pemanenan, penyimpanan, distribusi/peredaran 
dan menggunaan benih.

2) Penetapan Standar Pelayanan Minimal Perbenihan 
Tanaman Hutan: Standar sertifikasi sumber 
benih, ketentuan penggunaan benih unggul, 
termasuk penghargaan (reward) dan hukuman 
(punishment).

3) Penguatan Kelembagaan Perbenihan: Pemerintah, 
PemDa, Masyarakat, Pelaku Usaha dan LSM. 

4) Perencanaan RHL Terintegrasi dan Sinergi dengan 
Penyediaan Benih dan Bibit Unggul

Membangun Budaya Sinergi dan Peran Para 
Pihak

Penyediaan benih dan bibit yang baik/unggul 
merupakan langkah pertama dan utama dalam 
menunjang keberhasilan kebijakan RHL, apapun 
jargon yang digunakan. Kebijakan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah harus dikawal dalam pelaksanaannya 
dengan berbagi peran diantara semua pemangku 
kepentingan: Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
BUMN/BUMS, Lembaga Keuangan dan masyarakat/
LSM. Pembagian peran para pihak tersebut, antara 
lain sebagai berikut:
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai 

pemegang mandat dalam menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah 
menetapkan kebijakan, norma, standar, prosedur 
dan kritera (NSPK), Pedoman, Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. Kementrian 
Kehutanan perlu mendayagunakan Pemerintah 
Provinsi, Kabupaten dan Kota lebih optimal.

2) BUMN/Swasta. Dalam pelaksanaan pembangunan, 
termasuk dalam penyediaan benih dan bibit 
tanaman, Badan Usaha merupakan salah satu 
pilar yang berperan signifikan dalam mewujudkan 
tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan. 

3) Lembaga Keuangan. Usaha bidang kehutanan 
memerlukan waktu yang relatif panjang dan tidak 
selalu menghasilkan keuntungan yang dapat 
dieksplisitkan dan dimasukan dalam format 
cash-flow. Hal tersebut menjadi kendala dalam 

pemanfaatan pembiayaan dari lembaga keuangan 
konvensional. 

4) Masyarakat dan LSM. Kementrian Kehutanan 
perlu mengambil langkah-langkah kebijakan 
dalam penguatan kelembagaan masyarakat, 
sehingga kesadaran, partisipasi, keterampilan dan 
komitmennya dalam penyelamatan dan perbaikan 
kehutanan Indonesia akan terus meningkat. LSM 
yang komited dalam pembangunan kehutanan 
perlu terus digandeng.

5) Media masa. Sebagai salah satu pilar dalam 
pembangunan kehutanan yang demokratis, peran 
media (cetak dan elektronik) sangat strategis. 
Kementrian Kehutanan perlu memberikan 
pembekalan (teknis), sehingga awak media 
memahami persoalan dan tantangan lapangan 
yang dihadapi, agar pemberitaanya tepat. Karena 
RHL berkaitan dengan mahluk hidup dan bermain 
pada area alam yang terkadang sulit diprediksi.

PENUTUP
Dengan optimalisasi perbenihan diharapkan 

ketersediaan benih dan bibit tanaman untuk 
kebutuhan GIMP hingga 5 (lima) tahun ke depan, baik 
jumlah, persyaratan sumber benih, mutu, dan variasi 
jenis tanaman dapat terpenuhi. Dengan demikian 
diharapkan keberhasilan dan manfaatnya akan lebih 
optimal secara sosial, ekonomi dan ekologi.
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PENDAHULUAN

Jumlah penduduk di Pulau Jawa saat ini telah 
mencapai sekitar 135 juta jiwa, atau sekitar 

60% dari jumlah penduduk Indonesia, padahal luas 
daratan pulau Jawa hanya ± 13,4 Juta ha atau ±6% 
dari luas daratan Indonesia. Ketidak-seimbangan 
antara jumlah penduduk dan luas daratan di pulau 
Jawa mengakibatkan adanya permasalahan yang 
kompleks baik sosial, ekonomi maupun lingkungan, 
yaitu: kerusakan SDA dan lingkungan, terjadi defisit 
air bersih, sedimentasi yang cukup tinggi, munculnya 
hama dan penyakit tanaman baru yang sulit diberantas, 
polusi udara dan air yang cukup parah, masalah 
kekeringan, dll. 

Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan 
berkembangnya industri yang cukup pesat di pulau 
Jawa permasalahan tersebut harus segera diatasi, agar 
perkembangan industri dipulau Jawa tidak terganggu 
dan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan 
realatif teratasi. Dalam perbaikan lingkungan tidak 
cukup hanya menanam pohon, tetapi harus diimbangi 

dengan perbaikan sosial ekonomi masyarakat 
yang terlibat program penanaman pohon tersebut. 
Program penanaman pohon tersebut dikaitkan denga 
pelaksanaan program pemerintah dalam Penanaman 
Satu Milyar Pohon. Apabila program perbaikan sosial 
ekonomi masyarakat tidak dilakukan dengan baik juga 
akan berdampak terhadap kurang berhasilnya program 
perbaikan lingkungan.

Pada saat ini banyak instansi baik pemerintah 
maupun swasta yang membantu masyarakat dalam 
bidang rehabilitasi lahan, program tersebut perlu 
didukung oleh Perum Perhutani secara sinergitas 
agar tujuan program dapat tercapai dengan baik. 
Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu: 1) Penutupan 
lahan di pulau Jawa dapat mencapai minimal 
30%, 2) Terbentuknya hutan rakyat yang lestari, 3) 
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
perbaikan lingkungan, 4) Meningkatkan pendapatan 
masyarakat yang terkait program, dan 5) Terpenuhinya 
bahan baku industri di pulau Jawa.

UPAYA PERUM PERHUTANI
DALAM MENINGKATKAN FUNGSI 

HUTAN RAKYAT
Oleh: Ir. Soewarno & Ir. Slamet Soedjono, MBA.

(Asisten Direktur Rehabilitasi Hutan, Perum Perhutani, Ir. Slamet Sudjono, MBA: Rimbawan Senior).

SUMMARY
Perum Perhutani as the only government enterprise that gained the authority to manage the forests in Java 

is very concerned about social and environmental issues. About 55% of the number of Indonesian poor people are 
lives in Java, on the other hand the rate of degradation of watersheds in Java lead to cause floods and droughts. 
In an effort to solve these problems Perum Perhutani has implemented various programs, including community 
forest development partnerships (HR). The main HR development goals in Java, among others, encouraging rural 
economic growth, improve social welfare and employment opportunity, as well as to support the development of 
HR-based wood industries (HR-BWI) in Java. Achievement of program goals include HR planting area of 5,000 
hectares per year and the establishment of “Community Forest Management Unit” (CFMU) in every district 
throughout Java. In this context Perum Perhutani has to provide assistance and facilitation, among others, 
in terms of empowerment of the forestry farmer groups (KTHR), collaboration with stakeholders, HR timber 
marketing, facilitating loan capital and partnership with the wood processing industries.

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
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KEBIJAKAN PERUM PERHUTANI
Perum Perhutani sebagai BUMN Kehutanan satu-

satunya yang memperoleh otoritas untuk mengelola 
hutan di Pulau Jawa sangat “concern” terhadap 
berbagai isu strategis baik yang bersifat nasional 
maupun internasional. Beberapa isu strategis tersebut 
antara lain adalah:
1. Isu perubahan iklim dan pemanasan global: 

pemerintah RI berkomitmen menurunkan emisi 
Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% sampai pada 
tahun 2020 -diantaranya sebesar 14% dari sektor 
Kerhutanan- atau penurunan sebesar 41% jika 
dibantu internasional.

2. Sebesar ± 55% dari jumlah penduduk miskin 
Indonesia berada di Pulau Jawa.

3. Degradasi kualitas DAS dan lingkungan yang 
beraakibat terhadap terjadinya bencana alam 
berupa banjir, kekeringan, meluasnya lahan kritis, 
dan kemiskinan.

4. Penurunan produksi kayu hutan alam untuk 
memasok bahan baku industri kehutanan di 
Indonesia.
Dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis 

tersebut maka Perum Perhutani dalam penerapan 
pengelolaan hutan di Pulau Jawa berbasis pada 
kebijakan, seabagai berikut:
1. Pengelolaan hutan sebagai life support system 

bersama masyarakat berdasarkan azas kelestarian 
guna kepentingan planet, people dan profit (3P).

2. Meningkatkan rehabilitasi lahan diluar kawasan 
hutan sehingga dapat berfungsi sebagai hutan yang 
dikelola bersama Perum Perhutani dalam rangka 
memenuhi amanat UU 41/1999, yaitu kawasan 
hutan seluas 30% dari luas daratan.

3. Meningkatkan peran secara aktif dalam 
pengembangan Hutan Rakyat (HR) di Pulau Jawa 
sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2010.

4. Menjalin sinergitas dengan segenap stakeholders 
atau para pihak agar tercipta keselarasan dan 
keterpaduan dalam pelaksanaan pengembangan 
hutan rakyat (HR).

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
hutan melalui kegiatan pengelolaan hutan bersama 
masyarakat (PHBM).

KONSEP PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT
Kelembagaan Para Pihak Terkait Dalam 
Pengembangan HR

Pemda
Kabupaten PERHUTANI

Kementerian
Kehutanan

Petani

Pemda
Propinsi

LSM

BUMN
lain

Kementerian
BUMN

Perguruan
Tinggi

4

3

5

2

6

1

7

8

1. Kementrian BUMN sebagai wakil pemilik modal 
perusahaan.

2. Kementrian Kehutanan sebagai pembina teknis.
3. Pemerintah Propinsi sebagai pelaksana 

pemerintahan ditingkat Propinsi.
4. Pemerintahaan Kabupaten sebagai pelaksana 

pemerintahan di tingkat Kabupaten.
5. LSM sebagai mitra bagi Perhutani dalam 

pendampingan KTHR. (Kelompok Tani Hutan 
Rakyat)

6. Petani sebagai pemilik lahan yang bekerjasama 
dengan Perhutani.

7. Perguruan Tinggi dapat berfungsi selaku konsultan.
8. BUMN lain dapat berfungsi sebagai mitra.

Tujuan Pengembangan HR
1. Memberikan dampak positif kepada masyarakat 

Desa Hutan melalui: 1) Menigkatkan pendapatan 
dan kesejahteraan masyarakat, 2) Mendorong 
perrtumbuhan ekonomi pedesaan, 3) Menurunkan 
tingkat kemiskinan, dan 4) Meningkatkan 
kesempatan kerja.

2. Meningkatkan produksi kayu hasil HR untuk 
memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku 
industri (BBI).

3. Mengembangkan industri kayu (kehutanan) 
berbasis hutan rakyat di pulau Jawa.
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Dampak Sosial dan Lingkungan
Pengembangan HR diharapkan akan berdampak 

terhadap kondisi sosial masyarakat dan terhadap 
lingkungan. Dampak sosial antara lain, yaitu: 1) 
Meningkatkan kemandirian masyarakat disekitar 
hutan, 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan 
kelompok tani hutan rakyat/KTHR, 3) Meningkatkan 
kapasitas manajerial KTHR, dan 4) Mengembangkan 
KTHR menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

Sedangkan dampak pengembangan HR terhadap 
lingkungan, antara lain: 1) Perluasan penutupan 
lahan, 2) hutan di pulau Jawa, 3) Peningkatan kualitas 
biofisik lingkungan wilayah, 4) Penurunan tingkat 
potensi bahaya erosi, laju sedimentasi dan tanah 
longsor melalui keberhasilan rehabilitasi lahan kritis 
dan pengelolaan lahan berkaidah konservasi, dan 4) 
Perbaikan iklim mikro dalam bentuk peningkatan 
produksi oksigen dan penyerapan emisi karbon.

Permasalahan
1. Petani lebih tertarik untuk menanam tanaman 

semusim daripada menanam kayu yang butuh 
waktu lama untuk memperoleh pendapatan

2. Adanya tebang butuh dari petani, sehingga banyak 
kayu yang masih relatif kecil sudah ditebang.

3. Adanya serangan hama/penyakit “karet puru” 
pada tanaman sengon yang belum dapat diatasi

4. Petani kurang tertarik untuk melakukan sertifikasi 
hutan rakyat (HR) karena belum ada dampak 
terhadap harga kayu yang dihasilkan.

5. Petani kayu rakyat banyak yang terlibat dalam 
sistem ijon dengan para tengkulak kayu.

PROGRES HR KEMITRAAN 
Sejak tahun 2009 -2011 telah berhasil dilaksanakan 

berbagai kegiatan pengembangan hutan rakyat 
kemitraan (HRK) yang dibina oleh Perum Perhutani 
sebagai berikut:

No. Kegiatan Pengembangan HR Volume 
Satuan

Hasil 
Kegiatan

1. Penanaman Ha 10.987

2. Pengembangan Tanaman Ha 74.961

3. Pembentukan KTHR KTHR 393

4. Penyusunan Unit Pengelolaan HR Unit 13

5. Penyusunan Perjanjian Kerjasama PKS 38

6. Penyusunan Unit Kelestarian Unit 199

7. Kerjasama Sinerji dengan BUMN:

1) Perum Jasa Tirta Phn 125.000

2) PT. Perusahaan Gas Nasional Phn 649.062

3) PT. Aneka Tambang Phn 137.500

4) PT. PANN Phn 31.250

RENCANA DAN PROGRAM KERJA
Dalam pengembangan HR di Pulau Jawa, Perum 

Perhutani telah menyusun rencana pengembangan HR 
yang meliputi sebagai berikut:
•	 Penanggulangan kemiskinan, perbaikan 

lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa di pulau Jawa dengan usaha: 1) 
Peningkatan produktivitas lahan, 2) Peningkatan 
tutupan lahan hutan, dan 3) Peningkatan mutu 
lingkungan

•	 Rehabilitasi hutan rakyat yang meliputi penanaman 
dan pengembangan

•	 Pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani 
Hutan Rakyat (KTHR)

•	 Pembangunan Industri kayu rakyat
•	 Menjalin kerjasama dengan BUMN lain dan swasta
•	 Penyusunan Unit pengelolaan Hutan Rakyat 

berdasarkan wilayah Administratif (Kabupaten) 
dan Sertifikasi.
Rencana pengembangan HR tersebut selanjutnya 

dijabarkan kedalam program kerja yang akan 
dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang 
meliputi sebagai berikut:
1. Pembangunan Hutan Rakyat di P Jawa, dengan 

target dan prinsip-prinsip: 1) Membangun hutan 
rakyat seluas 40.000 ha per tahun, yang meliputi 
penanaman 5.000 ha per tahun dan pengembangan 
meningkatan kualitas tanaman hutan rakyat yang 
telah ada seluas 35.000 ha per tahun, 2) Melakukan 
penanaman HR dengan pola bagi hasil (production 
sharing), dan 3) Penerapan sistem silvikultur dan 
agroforestry.

2. Pembentukan dan Pemberdayaan KTHR 
(Kelompok Tani HR), yang mencakup kegiatan: 
1) KTHR dibentuk berdasarkan prinsip dari, oleh 
dan untuk anggotanya, 2) KTHR adalah mitra 
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kerja dalam pengelolaan hutan rakyat, 3) Dibentuk 
menurut wilayah desa, 4) Pemberdayaan KTHR 
diarahkan kepada penguatan kelembagaan, 
pengembangan administrasi permodalan dan 
pengembangan usaha produktif, dan 5) Melakukan 
perikatan perjanjian dengan Perhutani dan pihak 
lainya dengan akte notaries

3. Kerjasama dengan seluruh stakeholders dalam 
pengembangan hutan rakyat meliputi:1) 
Membangun forum komunikasi hutan rakyat, 2) 
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, propinsi 
dan Kabupaten, 3) Kerjasama rehabilitasi dengan 
BUMN, Swasta dan Koperasi.

4. Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat 
“Community Forest Management Unit” (CFMU): 
1) Pembentukan CFMU berdasarkan wilayah 
administratfi Kabupaten, 2) Bekerjasama dengan 
Kementerian Kehutanan (BPDAS-PS) dan Dinas 
Kehutanan Kabupaten, 3) Pengisian data base 
meliputi potensi HR, tanah kosong, penanaman, 
pengembangan dan peta digital/GIS.

5. Pemasaran kayu yaang berasal dari Hutan Rakyat: 

1) Melakukan pembelian kayu rakyat melalui 
Terminal Kayu di setiap KPH berdasarkan harga 
pasar yang berlaku, 2) Pemberian Bibit kepada 
petani sebanyak 10 bibit untuk setiap 1 m3 kayu 
rakyat untuk ditanam di lokasi penebangan, 3) 
Memberikan pelayanan yang cepat, tunai dan 
transparan 

6. Pembangunan Industri Kayu Rakyat: 1) 
Pembangunan indutri kayu rakyat bekerjasama 
dengan KTHR dan swasta untuk meningkatkan 
nilai tambah kepada KTHR dan perusahaan, 2) 
Melakukan penjualan eksport hasil hutan kayu 
olahan

7. Sertifikasi Kayu Rakyat: Mendorong setiap unit 
pengelolaan hutan rakyat untuk mendapatkan 
sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari

8. Mengupayakan sistem permodalan dalam 
pengembangan hutan rakyat antara lain dalam 
bentuk: 1) Dana CSR, 2) Pinjaman dengan subsidi 
Pemerintah, 3) Dana Pinjaman Hutan Rakyat dan 
atau Hutan Tanaman Rakyat dari BLU Kemenhut, 
dan 4) Dana Revolving, dll.
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Informasi Sepotong-sepotong

Merujuk pada Harian Kompas tgl. 27 September 
2011 yang memuat berita mengenai pembukaan 

Konperensi Pusat Penelitian Kehutanan Internasional 
(CIFOR) di Hotel Shangrila Jakarta, bahwa Presiden 
R.I. Soesilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato 
sambutan yang isinya secara sepotong-sepotong 
dimuat di Kompas. Berita tersebut bercampur antara 
informasi mengenai jalannya pembukaan Konperensi, 
pendapat/informasi suatu pihak dan beberapa kalimat 
pidato Presiden. Pendapat/informasi suatu pihak yang 
dicantumkan adalah kalimat yang berbunyi:

“According to independent resources, Indonesia is 
losing about 1,1 million hectares of its forest each 
year. Most of it is due to unsustainable logging that 
includes the conversion of forests to plantations 
for palm oil and the pulp and paper industry. It 
is also partly due to large-scale illegal logging, 
which is estimated to cost Indonesia about $ 4 
billion annually”.
Pemuatan berita tersebut –sengaja atau tidak–

menjadi terkesan bahwa kalimat tersebut diatas adalah 

kalimat yang diucapkan oleh Presiden SBY. Hal ini 
akan membentuk opini masyarakat bahwa patutlah jika 
Indonesia menghentikan pembangunan kebun kelapa 
sawit dan HTI Pulp, karena seolah-olah ter”stigma” 
sebagai perusak lingkungan, padahal kedua komoditi 
ini merupakan salah satu andalan dalam pembangunan 
nasional di masa mendatang.

Skenario Pesaing Indonesia?

Indonesia Emitor CO2 Terbesar di Dunia:
ISUE YANG MENYESATKAN!

Oleh: Ir. Wardono Saleh
(Rimbawan Senior dan Ketua Pembina Yayasan Sarana Wana Jaya)

SUMMARY
Indonesia is dubbed by some non government organizations (NGO) as the highest 

CO2 emitter in the world, despite the findings of several overseas institutions shows 
otherwise. Such negative issue has engendered a doubt among the Indonesian 
communities, especially foresters, about its genuineness. The impressively high growth 
rate of trees in this tropical country, as the result of abundant rain and sunlight has 
boosted the productivity of practically all agricultural and forestry products about 
seven times larger, particularly pulp wood and palm oil, unparalleled by such products 
in the temperate and cold countries. Indonesia potentially become the biggest pulp 
wood and non-mineral oil producer in the world arousing “fear” on the part of the 
traditionally world-suppliers of such commodities. Indonesia therefore must move on 

with her forest-based developments by consistently pursuing a sustainable - and environmental principle to 
support national economic growth and for the welfare of her people.
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Suara LSM khususnya yang tidak menginginkan 
Indonesia menjadi Negara maju, dengan lantang sekali 
meneriakan menuntut agar Indonesia menghentikan 
pembukaan lahan hutan bagi perluasan tanaman 
HTI dan kelapa sawit. Apa dalihnya? Mencegah 
kerusakan lingkungan dan peningkatan emisi karbon 
(CO2)!. Teriakan tersebut masih ditambah lagi 
dengan kampanye bahwa minyak sawit mempunyai 
kandungan kolesterol yang tinggi, dan bukan 
produk ramah lingkungan. Kalau dianalisis secara 
mendalam isue tersebut patut dicurigai secara sengaja 
diskenariokan oleh negara-negara (maju) pesaing 
Indonesia dalam perdagangan internasional, karena 
Indonesia berpotensi menjadi produsen pulp dan 
kertas serta minyak nabati (kelapa sawit) dunia yang 
diperhitungkan negara-negara maju. 

Kekhawatiran negara-negara maju, khususnya 
produsen minyak nabati, pulp & kertas memang dapat 
dimengerti, mengingat produktivitas lahan di Indonesia 
sangat tinggi karena mempunyai iklim tropis yang 
menguntungkan. Pertumbuhan tanaman penghasil 
minyak nabati di Indonesia lebih cepat dibandingkan 
dengan di negara-negara sub tropis seperti di Eropa 
dan Amerika. Produktivitas per hektar minyak nabati 
(kelapa sawit) di Indonesia rata-rata 7(tujuh) kali lipat 
dibandingkan dengan di negara-negara maju Eropa 
dan USA (lihat tabel). 

Salah! Jika Indonesia Emitor CO2 Terbesar di 
Dunia

Pertumbuhan hutan tanaman (HTI) di Indonesia 
juga lebih cepat dengan rata-rata produksi pada 
umur 8-10 tahun mencapai 200-250 m3 per hektar, 
dibandingkan dengan di negara-negara temperate 
yang jauh lebih rendah. Keunggulan letak geografis, 
iklim dan produktivitas tanaman inilah yang membuat 
Indonesia memiliki daya saing tinggi (keunggulan 
kompetitif dan komparatif) terhadap produk-produk 
pulp & kertas, dan minyak nabati (CPO) di pasar dunia. 
Oleh karena itu dapat dimengerti jika negara-negara 
maju “miris” terhadap potensi/kekuatan Indonesia 
dalam dua komoditi diatas.

Total CO2 Emission by Countries (Giga ton)
% %

 change change
  2008 2000 

Rank, Rank, Rank, ISO to to
2009 2008 2006 Country code 2006, 2007, 2008, 2009 2009 2009

 World 28,9 29,8 30,5 30,4 -0,3 27,9
1 1 2 China CN 5,8 6,3 6,8 7,7 13,3 170,6 
2 2 1 United States US 5,9 6 5,8 5,4  -7 -7,5 
3 4 4 India IN 1,3 1,4 1,5 1,6 8,7 59,7
4 3 3 Rusia RU 1,7 1,7 1,7 1,6 -7,4 1
5 5 5 Japan JP 1,2 1,3 1,2 1 -9,7 -8,6
. . . ............... ... ..... ..... ..... ..... ..... .....

16 18 19 Indonesia ID 0,36 0,39 0,40 0,41 2,4 55,2

Bagaimana dengan isue Indonesia emitor CO2 
terbesar dunia….? Sumber resmi USDE “Total CO2 
Emission by Countries” Tahun 2006, 2008 dan 
2009 yang mempublikasikan urutan (ranking) negara-
negara emitor CO2 dunia (lihat Tabel), menyatakan 
bahwa pada tahun 2006, urutan emitor dunia, yaitu No. 
1: USA, No. 2: Cina/RRC, No. 3: Rusia, dan Indonesia 
menempati urutan No. ke 19. Sedangkan, pada tahun 
2009, urutan emitor dunia adalah: No. 1: RRC, No. 
2: USA, No. 3: India dan urutan No. 18: Indonesia. 
Meskipun ada kecenderungan naik-tahun 2006 dari 18 
naik menjadi rangking ke 16 (2009)-tetapi Indonesia 
masih tidak termasuk dalam ranking 5 (lima) negara 
emitor terbesar dunia, bahkan masuk urutan 10 
(sepuluh) terbesar di dunia pun Indonesia tidak! 

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan 
Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia (KLHI) 
telah menghitung jumlah emisi CO2 Indonesia untuk 
seluruh sektor pada th 2005 adalah 2,1 Gt CO2e. Angka 
tersebut jauh dibawah perkiraan Bank Dunia pada th 
2007 yang merelease angka 3,01 Gt CO2e. Sumber lain, 
World Resources Institute (WRI) merelease angka yang 
sangat kecil, yaitu 0,4 Gt CO2e (ITS Global, Juli 2011). 
ITS Global, sebuah organisasi Consultants on Global 
Issues, telah menerbitkan “Rumusan Pengetahuan” 
pada bulan Juli 2011 dimana selain angka-angka 
tersebut juga menyatakan bahwa “Penelitian dibalik 
perhitungan emisi adalah hal yang tidak jelas dan tidak 
terpercaya”.

Bagaimana pula dengan halnya pembangunan HTI? 
Ada pihak yang mengatakan bahwa pembangunan 
HTI “menghancurkan” keberadaan hutan sebagai 
penyimpan karbon. Namun beberapa pihak lainnya- 
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antara lain: Patrick Moore-menyatakan bahwa “hutan 
tanaman (HTI) memiliki daya absorbsi karbon yang 
sangat besar!” Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
kita dapat memperoleh informasi yang lengkap dan 
menjadi jelas bahwa isue Indonesia negara emitor 
CO2 terbesar di dunia adalah tidak benar!…… 
Isu yang menyesatkan publik! 

Penggunaan Kriteria yang Tidak Adil
Penggunaan kriteria penghasil emisi CO2 

berdasarkan Negara adalah sama sekali tidak adil. Mari 
kita telaah bersama, membandingkan jumlah emisi 
Indonesia sebagai Negara besar dengan Negara-negara 
kecil adalah tidak tepat dan tidak adil. Mengapa? Sebab 
emisi erat hubungannya dengan kegiatan manusia; 
membuka hutan, menggali tambang, membangun 
industri (= membakar energi, dll). Manusia perlu 
hidup dan untuk hidup harus melakukan kegiatan yang 
produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Jadi semakin banyak jumlah penduduk (aktivitas 
manusia) emisi CO2 yang dihasilkan akan semakin 
besar. Oleh karena itu akan lebih adil jika kriteria yang 
digunakan untuk mengukur besaran emisi CO2 suatu 
negara menggunakan ukuran “jumlah emisi CO2/per 
kapita”. Bank Dunia (lihat tabel), menyatakan bahwa 
emisi (CO2/kapita) Indonesia pada tahun 2007 adalah 
1.77 metric tons/kapita, jauh lebih kecil dibanding 
dengan Singapura, yaitu sebanyak 11.80 metric tons/
kapita atau 7(tujuh) kali lebih besar dari besarnya 
emisi CO2/kapita Indonesia. Data Bank Dunia ini juga 
menyatakan peringkat negara penghasil emisi CO2 
berdasarkan kriteria jumlah emisi CO2/kapita, dimana 
Indonesia berada diperingkat 111, jauh di bawah negara 
Australia (peringkat 11) dan Singapura (peringkat 20). 
Maka semestinya, jika hendak mengurangi emisi cara 
yang adil adalah mewajibkan setiap orang ikut ambil 
bagian. Negara maju harus mengurangi industrinya 

sampai rata2 emisi per kapita disemua Negara menjadi 
seimbang.

Terima Bantuan LN Tanpa Merendahkan 
Martabat Bangsa

Ada lagi upaya Negara maju untuk menjegal 
kemajuan Indonesia. Mereka “memaksakan” 
diadakannya sertifikasi atas berbagai proses 
pengelolaan sumberdaya alam Indonesia, khususnya 
dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan dengan 
janji jika sudah mendapat sertifikat komoditinya akan 
mendapat harga premium. Hal itu tampaknya positif 
tetapi prosesnya sangat bias dan merendahkan martabat 
bangsa Indonesia. Karena pertama: sertifiernya harus 
dari mereka, dan kedua: berapa harga premiumnya 
juga mereka yang menetapkan. Kalau begitu, apa yang 
sebaiknya kita lakukan? Kita harus membebaskan diri 
dari ketergantungan bantuan luar negeri (BLN) yang 
merendahkan martabat bangsa. Kita harus tetap terus 
melanjutkan pembangunan dengan cara yang ramah 
lingkungan tetapi meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Sistem pengelolaan hutan secara lestari (berkelanjutan) 
yang sudah kita rencanakan dengan tata guna hutan 
yang telah ditetapkan harus tetap kita lanjutkan. 

Pembangunan HTI harus tetap digalakkan karena 
pembukaan penutupan lahan hanya bersifat sementara 
dan terbatas. Bantuan luar negeri (LN) tetap kita 
perlukan, tetapi harus kita pilih dengan persyaratan 
yang tidak menghalangi usaha kita meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Harus kita ingat bahwa 
pelestarian lingkungan yang tidak mendatangkan 
kesejahteraan rakyat adalah bertentangan dengan 
amanat UUD Negara kita. Para Rimbawan di seluruh 
Nusantara, perlu bersatu, bertekad dan berbuat 
sesuatu demi martabat bangsa dan pemanfaatan 
sumberdaya hutan secara lestari untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat….! 

EMISI KARBON DIOXIDA PER KAPITA BERDASARKAN RIEL PER KAPITA TERTINGGI 
(Metric tons per Kapita)

PRKT. NEGARA 1990 2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Qatar  25.17 56.26 43.16  40.89 41.75 50.50 64.12 49.47 55.38
3 Kuwait  19.16 32.44 29.63 27.38 30.55 33.04 35.42 33.19 32.32
10 United States 20.33 19.73 19.77 19.58 19.77 19.73 19.27 19.34 19.47
11 Australia  17.16 17.17 16.60  17.09 17.06 16.91 17.85 17.95 17.74
20 Singapore 15.39 12.99 12.69  12.24 11.93 12.21 13.95 12.76 11.80
111 Indonesia 0.84 1.26 1.39  1.44  1.43  1.54  1.55  1.54 1.77

Sumber: World Bank 
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LATAR BELAKANG

Upaya pemerintah Indonesia dalam rehabilitasi 
hutan dan lahan kritis (RLKT) telah dilakukan 

oleh sejak 5 (lima) dasawarsa yang lalu, dimulai 
dari pencanangan Gerakan penghijauan (1960) oleh 
Presiden Soekarno. Dilanjutkan dengan Program 
Penyelamatan Hutan Tanah dan Air (PHTA) dengan 
Proyek INPRES Penghijauan dan Reboisasi (1970), 
yang dilakukan secara besar-besaran pada era Presiden 
Soeharto. Kemudian sejak tahun 2003 program 
tersebut dikembangkan menjadi Gerakan Nasional 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan disingkat GNRHL atau 
GERHAN. Dalam rangka itu semua telah dikeluarkan 
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sebagai dasar 
hukum pelaksanaan rehabilitasi hutan.

 Meskipun upaya RLKT di Indonesia telah dilakukan 
sejak lama, tetapi luas lahan kritis di dalam dan di luar 
kawasan hutan pada tahun 2000 masih tercatat seluas 
23,242 juta ha dan pada tahun 2006 bertambah menjadi 
30,196 juta ha (Renstra KemHut: 2010-2014). Untuk 
mendorong parapihak kehutanan dan masyarakat 
berperan aktif secara sinergi mensukseskan upaya 
rehabilitasi lahan kritis, pemerintah c/q Kementerian 
Kehutanan telah mencanangkan berbagai program 
pendekatan sosial dan kampanye nasional “Gerakan 
Indonesia Menanam”, antara lain “Aksi Penanaman 
Serentak Indonesia (2007)”, “Gerakan OMOT” (One 
Man One Tree), dan “Gerakan Menanam 1 Milyar 
Pohon” (OBIT: One Billion Planting Trees) yang 
dicanangkan tahun 2010. 

KEPEDULIAN YAYASAN SARANA WANA 
JAYA

Sebagai kepedulian Yayasan Sarana Wana 
Jaya (YSWJ) dalam ikut serta berpartisipasi untuk 
menyelamatkan dan melestarikan sumberdaya alam 
(hutan) dan lingkungan serta dalam rangka mendukung 
pembangunan nasional yang berkelanjutan, telah 
berinisiatif bekerjasama dengan para pihak kehutanan 
untuk memfasilitasi penyelenggaraan diskusi panel 
berbagai isu strategis berskala nasional dan up to 
date. Sehubungan dengan itu, YSWJ bekerjasama 
dengan Direktorat Jenderal BPDAS dan Perhutanan 
Sosial, Kementerian Kehutanan pada tanggal 09 
Agustus 2011 di Ruang Sonokeling, Gd. Manggala 
Wanabakti, Jakarta, menyelenggarakan Diskusi 
Panel “Menyongsong Peningkatan Gerakan Indonesia 
Menanam Pohon”. 

MENGHADIRKAN PARA PAKAR SEBAGAI 
PANELIS

Diskusi panel ini dibuka secara resmi oleh 
Menteri Kehutanan, dan dihadiri oleh parapihak 
unsur pemerintah sektor terkait, Pejabat Eselon I 
dan II lingkup Kementerian Kehutanan, perwakilan 
regional Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten 
dan Kepala BPDAS, Asosiasi kehutanan, BUMN/S 
kehutanan, Perguruan tinggi, Organisasi profesi dan 
LSM peduli kehutanan.

Para pakar dan pejabat yang berkompeten telah 
menyampaikan pemikiran sebagai panelis yaitu: 1) 
Prof. Dr. Ir. Herman Haeruman, MSc., pakar dan ahli 

Diskusi Panel Tgl. 09 Agustus 2011:
MENYONGSONG PENINGKATAN GERAKAN 

INDONESIA MENANAM POHON
Oleh: Ir. Dedi Ruchjadi Prawiraatmadja, MM.

(Ketua Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan (PUSKASHUT), Yayasan Sarana Wana Jaya, Jakarta)
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Kehutanan, 2) Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, IPB, 
Bogor, 3) Anang Sudarna, PhD, Staf Ahli Gubernur 
Propinsi Jawa Barat, dan sebagai para pembahas 
utama, yaitu: 1) Prof. Dr. Ir. Moch. Naiem, Dekan 
Fakultas Kehutanan, UGM dan 2) Ir. Billy Hindra, 
MSc., Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, 
Direktorat Jenderal BPDAS dan PS, Kementerian 
Kehutanan.

POKOK-POKOK HASIL DISKUSI PANEL
Setelah memperhatikan sambutan pengarahan 

Menteri Kehutanan, sambutan Direktur Jenderal 
BPDAS dan Perhutanan Sosial, presentasi para panelis 
serta masukan dari peserta diskusi panel yang dipandu 
oleh moderator: Ir. Yaman Mulyana, MM., diperoleh 
pokok-pokok hasil diskusi panel sbagi berikut.
1. Program nasional rehabiltasi hutan dan lahan 

(RHL) merupakan program jangka panjang 
(multi years) dan bersifat multi dimensi, yang 
melibatkan multipihak baik pemerintah di tingkat 
pusat, provinsi dan kabupaten, maupun pelaku 
usaha Swasta/BUMN dan masyarakat. Oleh 
karena itu diperlukan dukungan politik, komitmen 

dan konsistensi kebijakan pemerintah yang 
berkelanjutan.

2. Pendekatan gerakan RHL selama ini yang lebih 
kepada pendekatan ekologi dan fisik-teknis, 
sehingga belum berhasil menggerakkan masyarakat 
dalam percepatan rehabilitasi lahan kritis. Oleh 
karena itu diperlukan pergeseran paradigma, yaitu 
menjadi gerakan ekonomi yang berbasis sosial dan 
ekologi. Dengan paradigma ini diperlukan langkah-
langkah:

 2.1. Memanfaatkan dan mengembangkan modal 
sosial-budaya yang dimiliki masyarakat (al. 
gotong royong) dan pemberdayaan masyarakat

 2.2. Memperluas dan mempermudah akses 
kelola masyarakat (HTR, HKM, HD, PHBM, 
Perhutanan Sosial, dll) dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan kegiatan RHL.

3. Dengan demikian gerakan menanam pohon 
diarahkan untuk meningkatan ekonomi 
masyarakat melalui perbaikan kondisi DAS yang 
berdampak multiplier (forward linkages) terhadap 
penyerapan tenaga kerja, berkembangnya UKM, 
meningkatkan PAD, dan mendukung ketersediaan 
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bahan baku industri (BBI) kehutanan skala kecil-
menengah. Adapun fungsinya dalam menurunkan 
emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan manfaat 
tambahan.

4. Sejalan dengan paradigma baru tersebut maka 
beberapa langkah strategis dalam program RHL 
yang perlu ditempuh antara lain:

 4.1. Memprioritaskan areal lahan kritis marginal 
di wilayah DAS yang mudah dijangkau bagi 
pelaksanaan dan pengawasan sehingga peluang 
keberhasilan tanaman lebih besar

 4.2. Memilih jenis tanaman yang memiliki manfaat 
langsung bagi masyarakat dan bernilai ekonomi 

 4.3. Merubah kegiatan dari yang bersistem proyek 
menjadi gerakan ekonomi yang berkelanjutan 
dengan memanfaatkan budaya masyarakat 
yang bersangkutan.

5. Laporan realisasi penanaman gerakan menanam 
1 (satu) milyar yang mencapai 1.793.478.000 
batang sebagian didasarkan pada jumlah bibit 
yang diserahkan, sehingga masih perlu dimonitor 
seberapa banyak bibit yang benar-benar ditanam 
di lapangan. Hal tersebut menjadi lebih penting 
karena dengan informasi lokasi dan luas hasil 
tanaman maka gerakan penanaman dapat 
membuktikan dirinya menerapkan prinsip MRV 
(measureable, reportable dan verifiable)

6. Rencana Kementerian Kehutanan untuk 
meningkatkan gerakan menanam pohon pada 
tahun-tahun mendatang patut didukung oleh para 
pihak dan seluruh lapisan masyarakat mengingat 
masih luasnya lahan kritis yang perlu direhabilitasi. 
Untuk lebih menjamin keberhasilan gerakan 
menanam pohon ini maka harus dilaksanakan 
dengan ketat sistem perencanaan dari bawah 
(bottom up).

7. Untuk mengoptimalkan keberhasilan gerakan 
menanam pohon harus ditunjang dengan 
penggunaan benih dan bibit tanaman unggul dan 
tersedia berkelanjutan. Karena itu penyediaannya 
harus menjadi bagian integral yang tidak 
terpisahkan dari gerakan ini. Dari sumber benih 
(±30 jenis tanaman) yang akan dikembangkan 

teridentifikasi berpotensi dapat memproduksi bibit 
siap tanam sebanyak 18,2 milyar lebih per tahun. 
Sehubungan dengan itu, maka perlu diambil 
langkah-langkah antara lain:

 7.1. Pembangunan pusat-pusat pemuliaan pohon 
dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK 
untuk menyediakan benih dan bibit unggul 
bersertifikat yang bernilai ekonomi tinggi.

 7.2. Memperkuat kelembagaan perbenihan dan 
penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
perbenihan tanaman hutan.

8. Dalam pengembangan modal sosial dan 
pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan 
menjadi ujung tombak sebagai pendamping 
untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan 
kapabilitas masyarakat. Sehubungan dengan 
itu penyediaan jumlah dan kualitas penyuluh 
kehutanan perlu mendapat perhatian Kementerian 
Kehutanan. 

9. Kriteria dan indikator tingkat keberhasilan 
gerakan menanam pohon tidak hanya ditentukan 
dengan indikator jumlah batang, tetapi juga 
dengan indikator lokasi dan luas hasil penanaman. 
Selanjutnya perlu dikembangkan secara 
komprehensip kriteria keberhasilan yang meliputi 
kriteria ekonomi, sosial dan ekologi. 

10. Untuk mendapat kepastian mengenai tingkat 
keberhasilan gerakan menanam pohon secara 
komprehensip dan akuntabel, diperlukan sistem 
monitoring, reporting dan verifikasi (MRV) mulai 
dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, 
pengamanan hingga umur masak tebang dengan 
menggunakan peralatan yang memadai sesuai 
perkembangan teknologi. Untuk itu perlu ditunjang 
adanya database perkembangan hasil penanaman 
gerakan menanam pohon secara nasional.

11. Sarana lain yang penting dalam rangka percepatan 
peningkatan gerakan menanam pohon adalah 
ketersediaan sumber dana. Karena itu forum 
diskusi mendukung langkah Pemerintah untuk 
menggalang sumber pendanaan dari luar/non 
APBN seperti dari kalangan swasta dan bantuan 
luar negeri.
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PENGANTAR

Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) merupakan 
suatu forum pertemuan para praktisi, profesi, 

akademisi, dan pemerhati hutan dan kehutanan 
dalam arti luas untuk bersama-sama membahas 
kondisi, perkembangan dan permasalahan kehutanan 
untuk mencari jalan keluar pemecahannya guna 
direkomendasikan dan menjadi acuan bagi pemangku 
kepentingan dan para pihak kehutanan dan yang 
terkait dalam melaksanakan pembangunan kehutanan 
secara berkelanjutan dan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat Indonesia.

KONGRES KEHUTANAN INDONESIA 
(KKI) KE V 

Oleh: Ir. Slamet Soedjono, MBA dan Ir. Karyoso, SE

Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) Ke V telah dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2011, 
di Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta. Kongres diikuti oleh ± 709 peserta dan 21 peninjau yang 
terdiri atas berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemda, masyarakat, pebisnis, 
LSM, akademisi, peneliti dan lembaga donor. Tulisan berikut ini menyampaikan laporan secara 
bebas pelaksanaan KKI V dan hasil-hasilnya. Semoga tulisan ini dapat memberikan informasi 
bagi para rimbawan yang tidak sempat hadir di Jakarta (Red).

SUMMARY
Indonesia Forestry Congress (IFC) is a meeting forum of practitioners, professionals, academics, and 

observers of forests and forestry in a broad sense to get together to discuss the existing conditions, development 
and forestry issues to carrying out a solution. IFC has been held five times, first IFC in 1956, second IFC in 1990, 
third IFC in 2001, fourth IFC in 2006, and five IFC in 2012. One of the results of fourth IFC is to the formation of 
the National Forestry Council (NFC), with constituency-based representation of the parties to the main actors of 
sustainable development in forestry. The five IFC to be held at 22-24 November 2011 in Manggala Wanabakti, 
Jakarta, followed by ± 709 participants and 21 observers consisting of various stakeholders from the central 
government, local governments, communities, businesses, NGOs, academics, researchers and donors. The five 
IFC themes are “Restore Forests for Breath of Life and Economy of the Nation”. The official opening of five IFC 
carried on by Vice President Boediono. The five IFC in addition to featuring keynote speaker also conducted a 
series of discussions and seminars. The five IFC results, beside the formation of the presidium NFC 2012-2017, 
enhanced statutes of NFC, and the Principle Guideline Forestry Policy (PGFP) that contains recommendations 
and policy directions of sustainable forestry development in 2012-2017.

PROGRES KKI KE I SAMPAI DENGAN KE IV
Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) Ke I 

dilaksanakan pada tahun 1956, sehingga selama kurun 
waktu 56 tahun (1956–2012) –lebih dari 5 (lima) 
dekade– telah diselenggarakan 5 kali KKI. KKI I: 
Januari 1956 diselenggarakan di Bandung, diprakarsai 
oleh Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan (PPAK) 
dan didukung oleh Djawatan Kehutanan dan sebagai 
penyelenggaranya adalah serikat buruh Djawatan 
Kehutanan, dihadiri oleh ±229 rimbawan dan peserta 
lainnya dari seluruh Indonesia. Pembukaan resmi KKI 
Ke I dibuka oleh Wakil Presiden Drs. Moch Hatta.

LAPORAN “ON THE SPOT”
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KKI II: Oktober 1990, diselenggarakan di Jakarta/
Gedung Manggala Wanabakti, diprakarsai oleh PPAK, 
Persaki, Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI), dan 
Persatuan Wanita Kehutanan (PWK) dan didukung 
oleh Departemen Kehutanan, dihadiri oleh ±1.506 
rimbawan dan peserta lainnya dari seluruh Indonesia.

KKI III: Oktober 2001, diselenggarakan di 
Jakarta, Gedung Manggala Wanabakti diprakarsai 
oleh Himpunan Pensiunan Kehutanan (HPK), PPAK, 
Persaki, Ika SKMA, MPI, IKARI, PWK (Perwita Wana 
Kencana), didukung oleh Departemen Kehutanan, 
dihadiri oleh± 1500 rimbawan dan peserta lainnya 
diantaranya 96 mewakili LSM.

KKI IV: September 2006, diselenggarakan di 
Jakarta, Gedung Manggala Wanabakti, diprakarsai 
dan didukung bersama oleh pemerintah Pusat 
(Dephut), Pemerintah Daerah, LSM, Pemerhati, 
Pebisnis, Organisasi Profesi, Masayrakat Adat (Lokal), 
Masyarakat Internasional, Akademisi dan Peneliti. 

DEWAN KEHUTANAN NASIONAL (DKN)
Salah satu hasil KKI Ke IV adalah terbentuknya 

Dewan Kehutanan Nasional (DKN). DKN dibentuk 
oleh Kongres, berbasis konstituen yang merupakan 
representasi pelaku utama pembangunan 
berkelanjutan di bidang kehutanan yang dikukuhkan 
oleh pemerintah. Visi DKN adalah tercapainya 
tatakelola kehutanan yang baik guna mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, hutan yang 
lestari dan berkelanjutan. Misi DKN adalah:
1) Mendorong dan mengawal proses perwujudan 

kelembagaan kehutanan nasional yang kuat dan 
kredibel 

2) Mendorong tata kelola kehutanan yang baik 
dan selaras untuk menciptakan harmonisasi 
pembangunan kehutanan bagi semua pemangku 
kepentingan.

3) Mendorong pembangunan kehutanan yang lestari 
dan berkelanjutan.

4) Mendorong terciptanya kebijakan tata kelola 
kehutanan yang adil dan menjamin kepastian 
hukum bagi semua pihak dan pemangku 
kepentingan.

5) Mendorong dan mengawal proses pengelolaan 
hutan yang lestari dan berkelanjutan yang berdaya 

guna untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
DKN didirikan dengan tujuan mewujudkan 

kerjasama yang harmonis antar pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, masyarakat adat dan atau 
masyarakat lokal, organisasi non pemerintah, 
akademisi, dunia usaha dan lembaga lain yang relevan 
dengan visi dan misi DKN.

Sedangkan, fungsi DKN adalah: 1) Mitra pemerintah 
dalam mengambil kebijakan, 2) Menyelaraskan 
komunikasi antar pihak, dan 3) Monitoring kinerja 
pembangunan kehutanan.

KONGRES KEHUTANAN INDONESIA KE V
Kongres Kehutanan Indonesia Ke V diselenggarakan 

pada tanggal 22 s/d 24 November 2011 di Gedung 
Manggala Wanabkti, Jakarta. Kongres diikuti oleh 
± 709 peserta dan 21 peninjau terdiri dari berbagai 
pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemda, 
masyarakat, pebisnis, LSM, akademisi, peneliti dan 
lembaga donor. Sebagai pennyelenggara KKI V adalah 
DKN. Tema KKI V: “Kembalikan Hutan Sebagai Nafas 
Kehidupan dan Ekonomi Bangsa“

Sebelum pelaksanaan KKI V terlebih dahulu 
dilakukan serangkaian kegiatan pra Kongres yang 
meliputi sosialisasi Kongres dan diskusi. Sosialisasi 
KKI V diselenggarakan di Hotel Grand Mahkota (9 
Juni 2011), pertemuan multi pihak dalam rangka 
KKI V Regional Jawa – Bali diselenggarakan di Hotel 
Sari Segara – Jimbaran – Bali (30 Juni–1 Juli 2011) 
dan untuk regional Sumatera dilaksanakan di Jambi 
(9–10 November 2011). Satu hari sebelum acara KKI 
V di Jakarta tanggal 22–24 November 2011, yaitu 
pada tanggal 21 November 2011 diadakan side event 
dengan agenda diskusi forum DKN sebagai berikut: 
1) Forum DKN untuk mediasi konflik, 2) Forum DKN 
untuk revitalisasi industry kehutanan, 3) Forum DKN 
untuk perubahan iklim, dan 4) Forum DKN untuk tata 
kepemerintahan, pembangunan KPH dan legalisasi 
kayu.

Sebagai perhelatan akbar para pemangku 
kepentingan di bidang kehutanan untuk membangun 
kesepahaman mengenai pembangunan hutan dan 
kehutanan lima tahun mendatang antara lain mengenai: 
1) Perumusan garis-garis besar politik kehutanan 
Indonesia, 2) Pendokumentasian pandangan para 
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pemangku kepentingan sektor kehutanan terhadap isu 
dan kebijakan kehutanan, 3) Kesepakatan mengenai 
isu-isu prioritas untuk pembangunan kehutanan ke 
depan, 4) Rekomendasi fokus pembangunan kehutanan 
kedepan, dan 5) Kesepakatan peran para pihak dalam 
mendukung pembangunan kehutanan ke depan.

Sedangkan beberapa isu penting yang akan dibahas 
adalah: 1) Permasalahan tenurial, 2) Meningkatkan 
informasi birokrasdi dan percepatan pembentukan 
KPH, 3) Memperkuat posisi tawar internasional 
sehubungan isu lingkungan dan perubahan iklim, 4) 
Mendorong penguatan industri kehutanan.

Sambutan Menteri Kehutanan menekankan, 
antara lain: 1) Kondisi komplek dalam pengelolaan 
hutan perlu perhatian para pihak, 2) DKN adalah mitra 
Kementerian Kehutanan untuk saling bersinergi dalam 
membagun hutan dan wadah aspiratif masyarakat,3) 
DKN juga telah berperan dalam proses reformasi di 
kehutanan, mendorong perubahan kebijakan dalam 
pengelolaan hutan, amandemen PP dalam bidang 
konservasi, memfasilitasi konflik-konflik tenurial dan 
dialog multipihak dalam penyelenggaraan REDD+, 
dan 4) DKN diminta membantu percepatan proses 
aspek legal dalam pengelolaan hutan HTR, HKM, HD 
dan HR.

Sedangkan pokok-pokok sambutan pengarahan 
Wakil Presiden, antra lain: 1) Dua dasa warsa lalu 
kehutanan menyumbang pengembangan industri 
dan lapangan kerja, sekarang peran kehutanan dalam 
kepentingan nasional merosot, 2) Eksploitasi hutan 
tanpa penanaman, merubah lahan hutan menjadi 
pertanian, pertambangan, lahan hutan dan kritis yang 
mengganggu keseimbangan ekologi serta menimbulkan 
bahaya banjir, erosi, tanah longsor yang menjadi beban 
pemerintah pusat dan daerah dengan biaya yang 
sangat besar, 3) Praktek pengelolaan hutan yang tidak 
sustain masih terus berlangsung hingga saat ini yang 
menambah biaya lain dampak perubahan iklim, 4) KKI 
diminta membantu menyatukan langkah perbaikan 
kondisi tersebut karena KKI adalah forum terbaik 
untuk kesepahaman dan konsesus, 5) Pemerintah telah 
mengeluarkan Inpres 10/2011 yang menunda 2 tahun 
ijin baru sekaligus menyempurnakan tata kelola hutan 
primer dan lahan gambut, dan 6) Pada bulan September 
2011 telah diterbitkan Perpres 61/2011 yang memuat 
70 Rencana Aksi Nasional (RAN) penurunan emisi gas 
rumah kaca yang didanai pemerintah. DKN diminta 
ikut mengawal, mengamankan dan pelaksanaannya di 
lapangan.
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PEMBICARA KUNCI
Setelah acara pembukaan KKI V, selanjutnya 

presentasi para Keynote Speaker atau pembicara 
kunci oleh Menteri Pertanian, Gamawan Wiradi 
(Ahli Agraria), Heru Prasetyo (UKP4), Revrison Basir 
(Ekonom) dan Erman Gusman (Ketua DPD RI). Pokok-
pokok presentasi 5 (lima) pembicara kunci tersebut 
disarikan antara lain sebagai berikut:
1) Krisis pangan berkaitan dengan degradasi 

sumberdaya lahan dan air, penurunan kesuburan 
tanah dan pencemaran, alih fungsi lahan dan 
irigasi. Perluasan lahan pertanian pada lahan kering 
merupakan alternatif untuk keperluan ketahanan 
pangan diantaranya dengan pemanfaatan lahan 
konsesi yang terlantar di kawasan APL dan 
pemanfaatan lahan secara optimal.

2) Reformasi agraria yang sejatinya pelaksanaannya 
sangat rumit, kompleks dan sukar, adalah 
penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan 
dan penggunaan sumber-sumber agrarian 
(terutama tanah) untuk kepentingan rakyat kecil 
secara menyeluruh dan kompreshensif. Reformasi 
agrarian atau landreform bukan sekedar bagi-bagi 
tanah melainkan redistribusi kepemilikan dan 
penguasaan tanah.

3) Indonesia harus melihat skema REDD+ dan 
gerakan green growth sebagai momentum menata 
ulang tata kelola kehutanan. Untuk implementasi 
REDD+ perlu dilakukan: 1) Perubahan 
perundang-undangan dan institusi yang 
berorientasi pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) 
Merasionalisasi peta dan data yang transparan, 
3) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan 
dengan prinsip bebas dari tekanan.

4) Diperlukan peran Negara untuk menyelesaikan 
konflik-konflik lahan hutan maupun agraria. 
Konflik lahan hanya dapat dipahami jika kita 
memahami dinamika konflik antara pihak kapitalis 
dan masyarakat diperlukan peran semua pihak 
termasuk Negara.

5) Otonomi Daerah yang belum tertata rapi 
menyumbang akselerasi kerusakan hutan. Faktor 
penyebabnya antara lai adanya keinginan untuk 
mengejar PAD yang tidak diiringi kesadaran 
ekologis, tumpang tindih kebijakan berbagai 

Departemen dan Lembaga, dan biaya politik untuk 
pemilukada sangat berpotensi korupsi termasuk 
di bidang kehutanan. Sehubungan dengan hal 
itu DPR RI akan mengusulkan perubahan UU 
Kehutanan No.41/1999 sesuai aspirasi masyarakat 
dan menjamin hutan lestari, dan melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 
23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

HASIL KONGRES KEHUTANAN INDONESIA 
KE V TAHUN 2011

Salah satu hasil KKI Ke V tahun 2011 adalah 
terpilihnya Presidium Dewan Kehutanan Nasional 
(DKN) tahun 2011-2016, dengan susunan sebagai 
berikut:
1) Presidium DKN terdiri dari 37 personil diketuai 

oleh Prof. Dr. Ir. Hariyadi Kartodihardjo. 
2) Komposisi personil mewakili Kamar Pemerintah 

(7 orang) Kamar Masyarakat (7 orang), Kamar 
Akademisi (5 orang), Kamar LSM – Pemerhati (5 
orang), dan 

3) Anggota berbasis kompetensi (HuMA, MFP, UGM, 
USU, TFT) yang terdiri dari 5 orang.
Selain itu hasil KKI Ke V adalah Garis-Garis 

Besar Haluan Kehutanan (GBHK) 2012–2017. GBHK 
dimaksudkan untuk memberi arah pengaturan dan fokus 
bagi semua pihak dalam penyelenggaraan, pengaturan, 
pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan serta 
pelaksanaan pembangunan kehutanan, dengan tujuan 
agar masalah dan tantangan pembangunan kehutanan 
dapat segera diatasi sehingga pengelolaan hutan 
secara lestari bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan 
masyarakat segera dapat diwujudkan.

Pokok-pokok isi GBHK 2012-2017, dengan 
memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan 
permasalahan tata ruang kawasan hutan, kebijakan 
pemerintah dalam pembangunan kehutanan, dan 
implementasi pelaksanaanya yang belum berjalan 
optimal, maka arah kebijakan pembangunan kehutanan 
2012-2017 direkomendasikan sebagai berikut:
1. Pemerintah perlu memberi perhatian 

secara khusus, menetapkan kebijakan dan 
mengalokasikan sumberdaya bagi, antara lain: 1) 
Penjelesaian masalah keterlanjuran pemanfaatan 
dan penggunaan kawasan hutan/ahan,2) 
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Menghindari alokasi penggunaan kawasan hutan 
bagi pengelolaan sumberdaya alam yang merusak, 
3)Pelaksanaan penetapan rencana penataan 
ruang pada tingkat operasional (kabupaten) perlu 
diperhatikan aset-aset yang telah dikelola oleh 
masyarakat adat/lokal, 4) Mengharmonisasikan 
klasifikasi penggunaan lahan hutan antara 
yang berlaku setempat/adat, 5) Mewujudkan 
pemberdayaan masyarakat guna menumbuh 
kembangkan UKM kehutanan, 7) Mengadopsi 
roadmap Penyelesaian Masalah Tenurial untuk 
penyelesaian konflik, dan 8) Segera mempersiapkan 
revisi UU No. 5 th 1990 dan UU No. 41 tahun 
1999 dan penyempurnaannya mencari titik temu 
terhadap dualisme kebijakan kehutanan.

2. Kebijakan Pengelolaan dan Perijinan, antara lain: 
1) Segera mengevaluasi dan menuntaskan masalah-
masalah social, ekonomi dan lingkungan dalam 
pengelolaan hutan di P. Jawa, 2) Pelaksanaan 
moratorium pemberian ijn untuk hutan alam dan 
lahan gambut saat ini agar dilengkapi dengan 
perangkat safeguard, 3) Kebijakan perijinan dengan 
mempertimbangkan kewenangan Pemerintah, 
pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

3. Untuk provinsi-provinsi dengan keistimewaan 
tertentu (Aceh, Papua, Papua Barat, Yogyakarta) 
serta keberadaan pulau-pulau kecil diperlukan 
sinkronisasi dan rasionalisasi kebijakan di bidang 
kehutanan.

4. Kebijakan konversi, restorasi ekosistem 
dan pengelolaan hutan alam produksi perlu 
mendapatkan perhatian dan diperlakukan secara 
khusus yang menjadi cirri penting geopolitik dan 
keanekaragaman hayati negara tropis, antara 
lain: 1)Berbagai potensi fungsi perlindungan tata 
air (DAS), konservasi keaneka ragaman hayati, 
jasa lingkungan, potensi penyerapan karbon, 2) 
Standar pengelolaan hutan lestari disempurnakan, 
3) Penguatan intensitas pengelolaan kawasan 
konservasi, restorasi ekosistem dan pengelolaan 
hutan alam produksi lestari perlu diprioritaskan.

5. Kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan 
reklamasi hutan serta pemanfaatan jasa 
lingkungan perlu diarahkan sebesar-besarnya 
bagi perlindungan kawasan maupun pemanfaatan 
hasilnya.

6. Kebijakan industry serta niaga, penetapan tariff 
dan perdagangan di dalam negeri maupun ekspor 
diharapkan secara tegas memihak usaha komersial 
maupun masyarakat dengan usaha yang berbasis 
ekonomi rumah tangga sebagai produsen bahan 
baku kayu maupun non kayu.

7. Kebijakan penelitian, pengembangan, pendidikan, 
pelatihan maupun penyuluhan kehutanan agar 
ditempatkan sebagai pendukung dan prasyarat 
bekerjanya kebijakan lainnya.

8. Pelaksanaan dan penegakan peraturan dan 
kebijakan perlu mempertimbangkan hal-hal antara 
lain: 1) Penegakan aturan di lapangan hendaknya 
mengikuti standar yang baku, berbasis data dan 
informasi yang terukur dan dapat diverifikasi, 2) 
Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
atau Pemda hendaknya dilengkapi dengan analisis 
ketrelaksanaannya sebelum diundangkan, 3) 
Secara periodik agar dilakukan peninjauan 
koherensi antar berbagai peraturan, 4) Segera 
dibangun unit kerja untuk menampung keluhan 
atau umpan balik bagi pelaksanaan kebijakan.

9. Hubungan Pemerintah dan Pemda baik dalam 
perumusan maupun pelaksanaan kebijakan harus 
saling mendukung sehingga tercapai efektifitas 
pelayanan publik

10. Kebijakan politik luar negeri di bidang kehutanan 
baik dalam hal promosi maupun peran strategis 
Indonesia pada percaturan pemeliharaan 
lingkungan dan konservasi termasuk perubahan 
iklim perlu disusun melalui proses percaturan 
multi pihak secara berlapis.

11. Secara khusus kebijakan dan implementasi 
kebijakan REDD+ perlu ditata secara lebih 
sistematik melalui proses secara multi pihak.

12. Terhadap keseluruhan arah kebijakan diatas, 
segenap pemangku kepentingan dibidang 
kehutanan yang tergabung dalam KKI V 
berupaya untuk meningkatkan keperduliannya 
dan mendukung berbagai bentuk upaya 
pelaksanaan kebijakan tersebut baik melalui DKN 
maupun berbagai bentuk lembaga, saling tukar 
menukar informasi, berbagi pemikiran maupun 
mengalokasikan waktu serta sumberdaya yang 
dimiliki agar cita-cita besama yang diinginkan 
segera dapat terwujud.
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PENDAHULUAN

Jika seseorang ingin memiliki kesehatan yang terus 
terjaga dengan stamina yang prima maka dalam 

kehidupan sehari-harinya perlu mengadopsi pola 
hidup sehat (PHS) dengan mengikuti program terapi 
“Three in One” yang dilaksanakan secara harmonis 
dan saling mendukung. Apa itu program terapi “Three 
in One”…..? Pertama: Pola makan sehat, Kedua: Olah 
Raga (OR) dengan teratur, dan Ketiga: Melakukan Olah 
Jiwa, dengan sepenuh hati. Ada beberapa pengertian 
yang perlu diketahui dan bermanfaat bagi mereka yang 
ingin menerapkan pola hidup sehat, yaitu pengertian 
tentang tubuh/organ/sel dan perawatannya, enzim, 
mikroba, hormon endorfin, radikal bebas, antioksidan, 
detoksifikasi, teroksidasi, dll. yang terkait dengan 
kesehatan manusia.

MELAKUKAN POLA MAKAN SEHAT
Pola makan sehat (PMS) dicirikan oleh 4(empat) 

kriteria, yaitu: menu makanan (diet) yang baik, cara 
makan dengan benar, kualitas air minum yang baik, 
dan buang air besar (BAB) secara teratur. Empat 
kriteria ini merupakan satu kesatuan yang menjadi 
persyaratan bagi mereka yang menerapkan pola hidup 
sehat dengan program terapi “three in one”.

Apa yang dimaksud dengan menu makanan 
(diet) yang baik?

Makanan yang dikonsumsi disebut baik dalam 
pola makan sehat jika terdiri dari 85-90% berasal dari 
sumber nabati dan sisanya sebesar 10-15% besumber 
dari protein hewani. Makanan yang dikonsumsi dari 
sumber nabati sebanyak 50%: beras (dianjurkan:beras 
merah), kacang-kacangan/polongan, kedelai dan 
tempe, 30%: sayur-sayuran hijau (raw & fresh), umbi-
umbian (wortel, ubi jalar, bit, lobak), ganggang laut, 
dll, dan 5-10%: berupa buah segar (dapat dijus dan 
segera diminum). Sedangkan sebesar 10-15% makanan 
berasal dari protein hewani, yaitu ikan (lemak tidak 
jenuh, omega 3), unggas (ayam, bebek bebas kulit), 
daging (sapi, kambing) tetapi dibatasi, dan telur 
(direbus) 2-3 kali dalam seminggu.

Sangat dianjurkan mereka yang mengikuti 
program “three in one” PHS, mengkonsumsi berbagai 
bentuk makanan turunan kedelai seperti: susu 
kedelai, tempe, oncom, kecap, tauco, kecambah, dll. 
Beberapa referensi kesehatan menyatakan julukan 
kedelai sebagai “miracle golden bean”, “amazing 
soya bean” dan “the protein hope of the future”. 
Mengapa demikian? Hal ini karena kedelai memiliki 
kandungan gizi yang tinggi yang bermanfaat bagi 

POLA HIDUP SEHAT

Bagi para rimbawan di seluruh Nusantara, pasti mengenal siapa 
Ir. Djamaludin Suryohadikusumo, mantan Menteri Kehutanan 
era Kabinet Pembangunan VI (1993-1998). Diusianya yang telah 
menginjak 77 tahun lebih, masih tetap sehat, memiliki stamina 
prima dan masih aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ingin tahu 
rahasianya…? Berikut ringkasan ceramahnya pada pertemuan 
terbatas para pensiunan kehutanan dan calon anggota HPK di Ruang 
Rimbawan II, Gd. Manggala Wanabakti, tanggal 1 Maret 2012 (Red).

LAPORAN “ON THE SPOT”
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kesehatan manusia, yaitu: kadar protein 35% (hampir 
sama dengan kadar protein hewani), kandungan lemak 
(20%) tidak jenuh, karbohidrat setara dengan beras, 
memiliki kadar vitamin A, B (1,2,3,6 dan 12), D,E dan K, 
mengandung mineral Ca, P, dan Fe, mencegah penyakit 
degeneratif/diabetes/osteoporosis, antioksidan 
isoflavon, mengurangi kanker dan kardiofaskuler, 
serta mengandung hormon fitoesterogen.

Bagaimana cara makan yang benar?
Kriteria kedua pola makan sehat adalah dengan 

cara makan yang benar. Ada 8 (delapan) butir aturan 
yang perlu diikuti dalam mengaplikasikan cara makan 
yang benar, yaitu: 1) minum air (±600 cc) satu jam 
sebelum makan, 2) mengkonsumsi buah/jus 30 menit 
sebelum makan, 3) mengkunyah makanan setiap 
suapan sebanyak 30-50 kali, 4) tidak makan di luar 
jam waktu makan (pagi, siang, malam), kecuali makan 
buah, 5) makan sayuran mentah dan buah segar, 6) 
jangan makan makanan yang telah teroksidasi, 7) 
disiplin dengan makanan yang anda makan, ingat: 
anda adalah yang anda makan “you are what you eat”, 
8) berhenti makan 4 (empat) jam sebelum tidur.

Mengapa air yang diminum harus air yang 
baik?

Air dalam tubuh manusia memiliki fungsi dan 
manfaat sangat vital bagi pencernaan dan berbagai 
metabolisme untuk kehidupan manusia. Tidak kurang 
dari 8 (delapan) butir manfaat air yang dibutuhkan 
tubuh kita, yaitu: 1) memperlancar sistem pencernaan 
sebagai katalisator, 2) mencegah gangguan fungsi ginjal 
dan hati, 3) memperlancar peredaran darah, 4) sangat 
vital untuk sistem kekebalan, 5) pengangkut nutrisi, sel 
darah merah dan putih, dan kolesterol, 6) mencegah 
dehidrasi, 7) membuat kulit lembut dan mengurangi 
penuaan, dan 8) membersihkan buangan racun.

Mengingat fungsi dan manfaat air yang vital bagi 
kehidupan manusia, maka air yang diminum untuk 
pola makan sehat adalah air yang bersifat alkalin/basa 
dengan pH sekitar 8 dan mengandung kadar mineral 
yang cukup. Untuk orang dewasa memerlukan air ±2,5 
liter setiap hari. Air yang baik tidak dapat digantikan 
dengan minum air teh, air kopi, soft drink, atau lainnya. 
Air yang baik berasal dari sumber air pegunungan atau 
air tanah yang tidak tercemar, tidak berwarna dan tidak 
berbau. Dianjurkan minum air pada suhu ruangan, dan 
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tidak dianjurkan meminum air dingin karena kurang 
baik bagi kesehatan.

Waspada jika BAB tidak teratur!
Buang air besar (BAB) secara teratur dan normal 

(cirinya lunak dan berbentuk seperti pisang/sosis, 
berwarna coklat kekuning-kuningan) merupakan 
kriteria keempat dalam program terapi PMS. BAB 
merupakan salah satu metabolisme pencernaan untuk 
mengeluarkan racun dan sampah/sisa makanan yang 
sudah membusuk. Jika BAB kita tidak teratur dan 
tidak normal akan mengakibatkan berbagai gangguan 
kesehatan antara lain: sembelit (tinja terlalu keras) 
atau mencret (terlalu encer). BAB tidak teratur 
mengakibatkan menumpuknya racun/bakteri dalam 
usus besar yang jika berkembang biak menjadi sumber 
berbagai penyakit yang membahayakan bagi manusia.

OLAH RAGA YANG CUKUP
Olah raga (OR) merupakan program terapi kedua 

dari PHS. Olah raga secara teratur dan secukupnya 
sesuai dengan umur dan kondisi fisik (terukur), 
sebanyak 3-5 kali dalam seminggu, dengan waktu 
rata-rata sekitar 30 menit, berdampak signifikan 
terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh. Fungsi OR 
dalam PHS antara lain: 1) memelihara kelenturan 
otot, membakar lemak dan menambah oksigen dalam 
tubuh, 2) meningkatkan kemampuan fisik, sirkulasi 
darah, mengurangi resiko stroke dan mengontrol 
kadar kolesterol, 3) meningkatkan fungsi dan menjaga 
kesehatan otak, karena otak mengambil 20% O2 dari 
tubuh, 4) mencegah disfungsi seksual, terutama bagi 
pria setengah baya dan lanjut usia dan penderita 
diabetes, dan 5) menjaga stabilitas berat badan, 
menghilangkan stres karena otak melepaskan horman 
endorfin (hormon kebahagiaan).

Selain melakukan olah raga secara teratur, 
dianjurkan juga melakukan istirahat yang cukup, 
antara lain: tidur pada waktu yang sama setiap hari 
selama 6-8 jam tanpa terganggu, dan usahakan tidur 
sebentar ±30 menit sesudah makan siang.

OLAH JIWA DENGAN SEPENUH HATI
Manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta 

Tuhan YME sebagai machluk sempurna yang memiliki 

kecerdasan lebih dari machluk lainnya. Dengan 
kemampuan akal (otak) dan hati nurani diberikan 
kebebasan untuk berfikir dan bersikap, memilih 
tindakan mana yang baik dan mana yang buruk, 
perilaku apa yang positif dan apa yang negatif bagi 
sesama umat manusia sesuai norma-norma agama.

Paling tidak ada 3 (tiga) butir olah jiwa yang dapat 
menjadi acuan dalam mengimplementasikan olah jiwa 
pada program terapi “three in one” yang ketiga PHS, 
yaitu: 1) berfikir positif, ini berarti otak melepaskan 
hormon kebahagiaan (endorfin), dan kebalikannya 
jika berpikir negatif, otak akan melepas hormon racun 
(noradrenalin), 2) selalu bersyukur dan berserah 
kepada Tuhan YME, 3) banyak-banyak bersilaturahmi 
dengan siapapun dan sesama umat tanpa memandang 
derajat, kekayaan, suku dan agama.

TIPS
● Meningkatkan daya tahan tubuh secara 

alami
● Kesehatan sejati adalah menjaga 

kesehatan sebelum penyakit datang 
● Pencegahan penyakit adalah obat yang 

sesungguhnya
● Sehat tanpa dokter, menjadi ahli tentang 

tubuh kita sendiri
● Hidup sehat di hari tua, jalan hidup menuju 

100 tahun

PENUTUP
Umat manusia pada dasarnya diciptakan sebagai 

mahluk hidup dan dilahirkan sejatinya untuk hidup 
sehat. Oleh sebab itu jauhi dan hindari dari pola 
berfikir negatif, karena berfikir negatif awal dari 
munculnya stres yang menjadi sumber dari berbagai 
macam penyakit yang mengancam kesehatan dan 
mempercepat penuaan.

REFERENSI
1. Hiromi Sinya, MD. The Miracle of Enzyme, Self-

Healing Program.
2. Dr. Shigeo Haruyama. The Miracle of Endorphin, 

Sehat Mudah dan Praktis dengan H
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Usia Bukan Menjadi Kendala

Ir. Slamet Soedjono, MBA. dilahirkan di kota kecil 
Gombong-Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 05 

Juni 1937. Keluarga pria asal Gombong ini tergolong 
keluarga besar yang bahagia, perkawinannya dengan 
Sri Hardjani telah dikaruniai sebanyak 6 (enam) anak, 
dan saat ini telah memiliki 16 cucu. Slamet Soedjono, 
adalah salah satu alumni Sekolah Kehutanan Menengah 
Atas (SKMA) tahun 1957, dan jebolan Akademi Ilmu 
Statistik (AIS) di Jakarta pada tahun 1963. 

Dalam hal belajar dan menimba ilmu, obsesinya:… 
“selalu ingin meraih yang lebih tinggi dan usia bukan 
menjadi kendala”. Ia tidak hanya puas mengenyam 
pendidikan sampai di tingkat akademi, pada tahun 
1972, ia telah berhasil menyandang gelar Sarjana 
Kehutanan dari Fakultas Kehutanan, IPB, Bogor. 
Selanjutnya, meraih gelar Master Business of Art 
(MBA) dari Institute Business Management of 
Indonesia tahun 1992.

Mengikuti Berbagai Training dan Seminar
Selain pendidikan formal di tingkat akademik, ia 

juga telah mengikuti berbagai pelatihan (training/
kursus) baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu:
1) Trainning Within Industry With Stressing on 

Supervision, 2 bulan (Depnaker-PN Perhutani), 
1968

2) Consultation on Employment in Forestry held by 
FAO-ILO-SIDA in Thailand (3minggu), 1974

3) Problem Solving and Decision Making Minaut 
Indonesia, LPPM Jakarta, 1975

4) Pengenalan dan Pengembangan Komputer di 
Olivetti Milano (Italia), 5 hari, 1979

5) Internal Auditing SGV Oetomo, Jakarta, 1985
6) Penataran Pengelolaan Satuan Pengawasan Intern 

(SPI) oleh BPKP (10 hari), 1986
Sedangkan berbagai Seminar/Workshop yang 

pernah diikuti baik di dalam maupun yang diselenggara-
kan di luar negeri antara lain, yaitu:
1) Seminar Management Audit Universitas Indonesia 

(8 hari) di Jakarta, 1989
2) Workshop on the New Strategy on Managing of 

the State Enterprises, Dep. Keuangan –MENPAN 
(LAN)– Perancis di Jakarta 4 hari dan di Paris 
(Perancis) 3 hari, 1991

3) Trainning of Trainner Widyaiswara LAN (1 bulan), 
Jakarta, 1993

4) Mengikuti berbagai Seminar Pembangunan 
HTI (1993), Penerapan Ekolabel di Hutan 
Produksi (1995), Workshop on Reforestation 

MENGENAL SOSOK PENGURUS PPAK:
Ir. Slamet Soedjono, MBA.

Untuk mengenal lebih dekat para pengurus Persatuan Peminat dan 
Ahli Kehutanan (PPAK), Redaksi menyajikan profil singkat pengurus 
yang disajikan secara bergantian. Rimba Indonesia Volume 49 Juli 
2012 kali ini, mengangkat profil Ir. Slamet Soedjono, MBA. salah 
satu pengurus PPAK yang aktif dan enerjik menulis, menjadi anggota 
Redaksi dan tetap konsisten mengawal penerbitan majalah Rimba 
Indonesia. Berikut profilnya yang diikhtisarkan secara singkat oleh 
Soeparno W, MSc. (Red).

PROFIL RIMBAWAN
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(1996), Workshop on Silviculture Research of the 
Dipterocarp Forest in Berau (1996), Lokakarya 
Pembetukan, Perencanaan dan Pengelolaan KPHP 
(1997), Lokakarya Pengelolaan dan Pengawasaan 
HPH, 1997.

Mengawali Karier Sebagai KBDH
Selepas dari SKMA tahun 1957, Slamet Soedjono 

bekerja di Kantor Daerah/Dinas Kehutanan DIY, 
sebagai Kepala Bagian Daerah Hutan (KBDH). Selama 
kariernya, sebelum bertugas sebagai Widyaiswara 
di PusDikLat Kehutanan, Departemen Kehutanan, 
sebagian besar waktunya dihabiskan bekerja di Perum 
Perhutani, sebuah BUMN yang memiliki wewenang 
mengelola hutan di pulau Jawa. Berbagai jabatan yang 
telah dilalui, selama bertugas di Perum Perhutani dan 
di Departemen Kehutanan, yaitu:
1) Kepala Bagian Daerah Hutan (KBDH) atau kepala 

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) di 
Daerah/Dinas Kehutanan Yogyakarta, 1957–1960

2) Kepala Sub Bagian Statistik Direktorat Kehutanan 
Ditjen Kehutanan di Bogor, 1964–1967

3) Kepala Bagian Statistik BPU Perhutani Jakarta 
1967–1972

4) Sekretaris Pusdiklat Perum Perhutani Cepu 1972–
1973

5) Kepala Pusdiklat Perum Perhutani Cepu 1973–
1978

6) Kepala Divisi Organisasi dan Personalia Direksi 
Perum Perhutani Jakarta 1978–1984

7) Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) jabatan 
setingkat Kepala Unit dan dilantik oleh Menteri 
Kehutanan sebagai Pejabat Eselon II B di Perum 
Perhutani 1984–1993

8) Widyaiswara Utama Muda IV/C hingga 
widyaiswara Utama IV/E pada Pusdiklat 
Kehutanan Departemen Kehutanan (1993–2002)

Aktif dalam Organisasi Profesi
Ditengah-tengah kesibukannya bertugas di sebuah 

BUMN Kehutanan yang bergengsi –Perum Perhutani- 
Slamet Soedjono juga menyempatkan diri dan aktif 
dalam berbagai organisasi profesi di bidang kehutanan. 
Selain itu, Ia juga pernah menjabat sebagai pimpinan 
di perusahaan HPH di Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Timur. Jabatan di luar jalur pemerintahan 
tersebut antara lain, yaitu:
1) Pengurus Pusat Ikatan Alumni (IKA) SKMA (1966–

sekarang)
2) Anggota Tim 17 yang diangkat olen MENPAN C.q 

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) 
untuk Penyusunan Standar, Kriteria dan Klasifikasi 
Eselonisasi Jabatan di lingkungan BUMN (1981)

3) Penatar P4 tingkat Pusat Departemen Pertanian 
(1979–1983)

4) Penulis pada majalah Duta Rimba Perum Perhutani 
1973–1978

5) Pengurus Pusat Forum Komunikasi SPI, 3 periode 
(Kep. Bidang Humas, Ketua I dan Ketua III) 1985–
1993

6) Komisaris Utama pada Perusahaan HPH PT. 
Mountrado Jaya di Kalimantan Tengah 1995–2005

7) Direktur Keuangan PT. Timberdana Perusahaan 
HPH yang beroperasi di Kalimantan Timur 2002–
2007

8) Direktur Utama PT. Hutan Mahligai Perusahaan 
HTI di Kalimantan Timur 2007–2009

9) Pengurus PPAK dan Dewan Redaksi Majalah 
Rimba Indonesia 2006–sekarang.

10) Anggota PERSAKI, dan Ikatan Alumni Akademi 
Ilmu Statistik (AIS)
Selama bekerja di Perum Perhutani, ia juga pernah 

bertugas ke luar negeri antara lain: Thailand (Bangkok 
dan Chiang Mai), Italia (Roma dan Milano), Perancis 
(Paris dan Lyon), Netherland, Jerman, dan Denmark

Bagaimana dengan “Falsafah Hidup” nya?
Hidup tenteram, serius, tekun dan disiplin dalam 

tugas, bermanfaat bagi dan berusaha baik dengan 
sesama, pandai bersyukur dan mensyukuri nikmat 
karunia Allah, sehat jasmani-rohani, membangun 
keluarga yang sakinah –mawadah– warrahmah, 
membangun silaturakmi denngan keluarga besar dan 
teman-teman sejawat serta mengakhiri hidup dengan 
“khusnul khotimah”…….

Nasehat orang tua: “bersakit-sakit dulu bersenag-
senang kemudian” dan “kalau ingin mukti harus berani 
mati/prihatin dahulu” sangat dia pegang dan menjadi 
motivator dalam membentuk sikap, keuletan bekerja 
dalam menyelesaikan tugas. Mencintai tugas dan 
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pekerjaan adalah menjadi sikap yang menyatu dengan 
falsafah hidupnya.

Pernah suatu ketika menjabat sebagai Sinder 
(Kepala BKPH) di Gunung Kidul tahun 1958, memergoki 
±50 orang pencuri kayu. Dengan bermodalkan senjata 
pistol serta keberanian yang dilandasi “demi tugas” 
menangkap serombongan pencuri kayu yang melawan. 
Tetapi setelah bersitegang akhirnya pencuri lari 
tunggang langgang tanpa ada korban, dan 51 batang 
balok kayu jati dapat diselamatkan.

Pecandu Bulu Tangkis dan Tenis
Meskipun usianya telah menginjak 75 tahun, 

tetapi pria yang berpenampilan “kurus” dan “kalem” 
ini tetap sehat dan “energik” dalam menulis di Rimba 
Indonesia. Diusianya yang sudah tergolong “lanjut”, ia 
masih bermain olah raga bola tenis, tetapi waktu masih 
muda ia termasuk pecandu pemain bulu tangkis. Selain 
itu, sebagai rimbawan ia juga memiliki kegemaran 
berwisata alam untuk menjaga kebugarannya.
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Berprestasi Sejak Mahasiswa

Sumahadi, pemuda asal Pekalongan kelahiran 
bulan Nopember 1943 ini telah memilih Fakultas 

Kehutanan UGM untuk melanjutkan studinya. 
Dikalangan teman-teman mahasiswa seangkatannya, 
ia dikenal sebagai mahasiswa yang pintar, berbakat 
seni dan pandai bergaul. Ia satu-satunya mahasiswa 
yang lulus Sarjana Fakultas Kehutanan UGM, 
tanpa menyusun “skripsi” berkat “laporan praktek 
manajemen” yang dibuat dinilai setara dengan 
skripsi oleh Prof. Ir. Soedarwono, dosen pembimbing 
manajemen kehutanan.

Setelah lulus Sarjana Kehutanan, ia bekerja 
sebagai PNS di Kantor Dinas Kehutanan Kalimantan 
Tengah, menjadi Kepala Bagian Pembinaan (1970-
1977). Pengalaman dari luar Jawa -Dinas Kehutanan 
Kalimantan Tengah- membuat kematangan kepemim-
pinannya ketika menjabat sebagai Administratur 
Perhutani/KKPH Surakarta (1979-1981) dan 
Administratur Perhutani/KKPH Pati (1981-1984).

Meniti Karier Hingga Puncak
Perjalanan kariernya terus meningkat dengan 

diangkatnya menjadi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi 
Dati I Jambi (1984-1988), kemudian Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan 
Tengah (1988-1990), Direktur Pengukuhan dan 
Perpetaan Hutan Direktorat Jenderal Inventarisasi 
dan Tata Guna Hutan (Intag) di Bogor 1991-1992, dan 
selanjutnya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal 
Intag, Departemen Kehutanan(1992-1993). 

Karier puncaknya sebagai seorang PNS adalah 
ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Reboisasi 
dan Rehabilitasi Lahan (1993-1995) dan Direktur 
Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, 
Departemen Kehutanan (1995-1998). Tidak hanya 
berhenti di karier puncak PNS saja, Sumahadi juga 
meraih jabatan politik yang sangat terhormat sebagai 
Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1998. 

Tugas di Pemerintahan diakhiri dengan mengabdi 
sebagai Widya Iswara Utama pada Puskdiklat 
Departemen Kehutanan yang mendapat penghargaan 
dan penghormatan tinggi dari para siswanya. Karena 
gemilangnya prestasi jabatan yang diraih, sehingga 
memperoleh kenaikan pangkat/golongan PNS 
beberapa kali pangkat pilihan (2 tahun) dan satu kali 
kenaikan pengkat istimewa (1 tahun). Atas prestasi 
kerja dan kesetiaannya kepada Negara, ia juga 
memperoleh penghargaan Satyalencana Karya Satya 
XX, tahun 1997 dan Bintang Jasa Utama, tahun 1998.

Rimbawan Senior:
Ir. Sumahadi, MBA

Rubrik “Apa dan Siapa” Rimba Indonesia Volume 49 Juli 2012 kali ini 
menampilkan sosok rimbawan senior Ir. H. Sumahadi, MBA… yang 
pernah menjabat Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada saat-saat 
pergantinan era orde baru ke orde reformasi tahun 1998. Rimbawan 
yang satu ini dikenal berpenampilan rapi, murah senyum, dan baby 
face, tetapi tetap berwibawa. Ditengah-tengah kesibukannya, Ir. 
Slamet Soedjono, MBA telah berhasil mewawancarai yang disarikan 
pada tulisan berikut ini (Red).

APA & SIAPA
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Bukan Akibat dari Keberuntungan
Prestasi Sumahadi yang boleh dikata sangat 

gemilang tersebut tentu saja bukan akibat dari 
keberuntungan atau “nasib” belaka, tetapi merupakan 
proses perjuangan yang sistematis dan terus menerus 
dengan didukung oleh karakter pribadi yang handal 
selama melaksanakan tugas di pemerintahan.

Karakter kepemimpinannya yang disiplin, loyal 
dan tekun atau pantang menyerah, merupakan modal 
utamanya….! Modal disiplin dan loyal terhadap tugas 
dan atasan telah biasa dilaksanakan dengan ikhlas 
dan gembira sehingga menghasilkan kinerja yang 
dapat memuaskan dirinya maupun atasannya. Ketika 
menjadi Staf Biro Produksi di Unit I Perhutani Jawa 
Tengah (1978), meskipun tanpa fasilitas kendaraan 
dinas -padahal sebelumnya pejabat Kepala Bagian 
Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah- untuk 
melaksanakan tugas lapangan ke berbagai daerah 
selalu dapat diselesaikan dengan baik walaupun harus 
naik kendaraan umum Bus, Colt atau sepeda motor.

Tekun dalam bekerja yang didukung dengan 
“belajar tanpa mengenal usia” untuk dapat 
mengimbangi tuntutan tugas menjadi karakter yang 
melekat pada dirinya. Berbagai kursus, sekolah dan 
pelatihan kedinasan telah diikutinya dengan baik 
antara lain Kursus 1 tahun di ITC Belanda (1975), 
CMO 1979, Penataran P4 1979, Tarpadnas 1986, 
Sespanas 1987, Lemhanas KRA-XXIV 1991, dan 
Manggala P4 tingkat Nasional tahun 1994. Disela-sela 
kesibukannya, ia mengikuti kuliah pasca sarjana dan 
berhasil menyandang gelar MBA dari University of the 
Philipinne pada tahun 1992.

Namun yang lebih penting lagi menurut Sumahadi, 
dalam melaksanakan berbagai tugas kedinasan 
tidak boleh melupakan budaya dan adat kebiasaan 
orang Indonesia, karena budaya dan adat kebiasaan 
merupakan kepribadian bangsa yang memiliki nilai-
nilai luhur untuk mengikat persatuan dan kesatuan 
negara Indonesia. Satu hal lain yang mendorong 
keberhasilan prestasinya, yaitu dukungan keluarga 
terutama sang istri yang mempunyai kepribadian dan 
hobi yang sama, yaitu menyanyi –dengan lagunya 
yang khas “quesas, quesas….”, berorganisasi, dan 
bersilaturahmi sehingga memperlancar pergaulan dan 

pendekatan hubungan secara pribadi (non kedinasan) 
maupun secara kedinasan.

Cepat dalam Mengambil Keputusan
Sosok rimbawan Sumahadi juga dikenal sebagai 

pejabat dan pemimpin yang cepat dalam pengambilan 
keputusan. Cepat tidak berarti tanpa dilandasi oleh 
pertimbangan dan argumentasi. Dengan didukung 
oleh “instinct” karakter kepemimpinannya yang 
kuat, keputusan yang diambil menjadi tepat sasaran, 
tepat waktu dan memecahkan permasalahan. Hal ini 
tercermin dari beberapa cerita kenangan yang tidak 
terlupakan selama 30 tahun menjadi PNS mengabdi di 
pemerintahan.

Suatu ketika rapat yang dipimpin Menteri 
Kehutanan ada informasi bahwa Pemerintah akan 
meningkatkan perluasan kebun kelapa sawit dari 3 
juta ha menjadi sekurang-kurangya 5 juta ha, supaya 
tidak kalah dengan Negara tetangga Malaysia. Saat 
itu, Sumahadi menyampaikan gagasan bahwa, untuk 
mempermudah manajemen dan pengaturannya 
diusulkan Direktorat Jenderal Perkebunan disatukan 
dalam lingkup Departemen Kehutanan. Gagasan ini 
disampaikan kepada Presiden lewat Sekretaris Negara. 
Alhasil, setelah dibentuk Kabinet baru pada bulan 
Maret 1998, terbentuklah Departemen baru yaitu 
Departemen Kehutanan dan Perkebunan!.

Suatu ketika, Sumahadi juga dengan keputusannya 
yang cepat telah menyelamatkan pimpinan dan 
stafnya waktu sedang dalam perjalanan dinas di 
lapangan di Kalimantan Tengah. Terjadinya di 
sungai Sikunyir Pangkalanbun (KalTeng), tiba-tiba 
perahu bagian depan “nyungsep” ke sungai, padahal 
di bagian belakang perahu ada stafnya (Ka. BKPH) 
yang kebetulan tidak dapat berenang. Dengan cepat, 
Sumahadi “memerintahkan” agar dia meloncat ke 
punggungnya untuk “digendong” sambil berenang ke 
tepi sungai sehingga selamatlah nyawanya. 

Peristiwa ini juga terjadi Kalimantan Tengah, di 
Sungai Sikunyir, ketika dalam perjalanannya bersama 
Kepala Dinas Kehutanan dengan perahu “kelotok”. 
Sewaktu Kepala Dinas memotret, tiba-tiba tutup 
kameranya jatuh di anjungan perahu. Ketika akan 
mengambil tutup kamera terpeleset dan kecebur 
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ke sungai, padahal tidak dapat berenang. Karena 
posturnya tinggi besar jika menolongnya dirangkul 
bisa jadi akan tenggelam dan tewas bersama. Dengan 
cepat, Sumahadi memerintahkan kepala mekanik 
untuk “menjambak” rambutnya untuk ditarik ke atas 
perahu…dan selamatlah sang Kepala Dinas dari maut!.

Akal-akalan “Bulus”
Ada cerita lagi tentang suka duka selama tugas di 

pedalaman Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas 
pembinaan suku terasing, suatu hari dilakukan acara 
petemuan dengan beberapa tumenggung (bupati) 
suku terasing “Suku Kubu Anak Dalam” di pedalaman 
hutan di Bukit Duabelas. Kedatangan Kepala Dinas 
Kehutanan dengan helikopter –mereka menyebut 
“kinjeng” – sangat dielu-elukan seperti “Raja”-nya. 
Mereka menyambut dan menyalami Kepala Dinas dan 

KKPH dengan pakaian adat (cawat), kelihatan jelas 
kulitnya banyak kudisan/kurap serta beraroma tidak 
enak, mungkin sangat jarang mandi. 

Setelah Kepala Dinas (Sumahadi …Red) membagi-
bagikan uang dan rokok, kemudian mereka ingin ganti 
menjamu sebagai kehormatan terhadap tamu “Raja”. 
Hidangan yang diberikan pun istimewa, daging kijang 
yang telah menjadi belatung yang diperam beberapa 
hari dalam belanga….! Untuk menolak secara halus, 
Sumahadi “memerintahkan” melalui juru bicaranya 
agar disampaikan bahwa “Raja” sedang berpuasa 
selama 40 hari belum selesai. Setelah dimengerti 
maksudnya, tetua adat dapat memaklumi, sehingga 
terbebaslah dari jamuan makan “istimewa” daging 
kijang yang telah menjadi belatung….! (Ini namanya 
akal-akalan “bulus”!?... Red).
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No. Nomor Peraturan Perundangan Tentang …………......................………………

1. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/Menhut-II/2012 Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 2/Menhut-II/2012. Perubahan Permenhut P.44/2008 tentang Tatacara Pelaksana, 
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Barang Milik Negara 
Lingkup Kementerian Kehutanan

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 3/Menhut-II/2012 Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 4/Menhut-II/2012 Perubahan P.48/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 
Suaka Margasatwa, Tanaman Nasional, Taman Hutan Raya dan 
Taman Wisata Alam

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 5/Menhut-II/2012 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehutanan 
di Lingkup Kementerian Kehutanan

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2012 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan 
Tahun 2012 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil 
Pemerintah

8. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 7/Menhut-II/2012 Penugasan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan Tahun 
2012 Kepada Bupati Berau, Maluku, dan Kapuas

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2012 Laporan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di Lingkup 
Kementerian Kehutanan

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 9/Menhut-II/2012 Rencana Pemenuhan Bahan Bakar Industri Primer Hasil Hutan Kayu

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut –II/2012 Pedoman Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Kementerian 
Kehutanan

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2012 Juklak Penyelenggaraan Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap 
Bendaharawan di Lingkup Kementrian Kehutanan.

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut -II/2012 Tata Cara Penyusunan Teknis Rehabilitasi Hutan Daerah Aliran 
Sungai

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut – II/2012 Pelayanan Untuk Perizinan di Bidang Kehutanan Secara On Line

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut – II/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2012 Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan 
Berbasis Konservasi

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2012 Pantauan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2012 Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012 Tata Cara Penilaian Ganti Rugi Tanaman Hasil Hutan Akibat 
Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan 
Hutan

20. Peraturan Menteri Nomor P. 19/Menhut-II/2012 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/2008

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 Penyelenggaraan Karbon Hutan

PERATURAN PERUNDANGAN 
KEHUTANAN

(Januari-April 2012)

SEKILAS INFO
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Biodata Singkat
1. Nama: Ir. H. Priyono Hardjosentono
2. Tgl. Lahir/Tempat: 10 Juni 1922, Magetan-Madiun, 

Jawa Timur. 
3. Tgl. Meninggal: 17 April 1985 di Jakarta
4. Keluarga: 1 isteri (sekarang berusia 89 tahun), 7 

anak, dan 14 cucu
5. Pendidikan :
 a.  Middelbare Bosbouw School (MBS) atau SKMA 

Madiun, lulus tahun 1943
 b.  Akademi Kehutanan Bogor 1953
 c. Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan, 

Universitas Indonesia (sekarang IPB) tahun 
1961

Riwayat Jabatan Di Pemerintahan
1. Leerling (diperbantukan) sampai menjadi Bos 

Opzichter di Bagian Daerah Hutan Notopoero KPH 
Saradan Madiun Jawa Timur

2. Bos Opzichter di Bagian Daerah Hutan (BDH) 
Jatiketok Utara, Daerah Hutan (KPH) Saradan 
KBDH/KBKPH (Sinder Kehutanan) Caruban, KPH 
Madiun.

3. Wakil Kepala Kehutanan Daerah (KSKPH) KPH 
Lawu DS di Madiun

4. Tugas Belajar ke Akademi Kehutanan di Bogor 
1951–1953

5. Tugas Belajar ke Fakultas Pertanian Jurusan 
Kehutanan Universitas Indonesia (sekarang IPB) 
di Bogor 1953–1961

6. Kepala Sub Bagian Pengukuhan Kawasan Hutan 
dan Agraria bagian Planologi dan Teknik, Djawatan 
Kehutanan Bogor 1961–1963

7. Penugasan di UNTEA (Persiapan Pengurusan 
Pemerintahan RI di Irian Barat) Bagian 
Perekonomian sebagai Pimpinan Bidang 
Kehutanan di Jayapura 1963–1964

8. Direktur Lembaga Inventori dan Tata Hutan 1964–
1965

9. Bertugas di Jerman Barat dari Departemen 
Kehutanan RI 1965–1966

10. Direktur Utama PN Perhutani di Jakarta 1966–
1971

11. Direktur Direktorat Perlindungan dan Pelestarian 
Alam di Bogor (mendorong peningkatan 
pendidikan tenaga-tenaga PPA/PHPA sekarang 
dan pengembangan wilayah PPA 1974-1978).

Obituari:
Ir. H. Prijono Hardjosentono

Ir. H. Prijono Hardjosentono (almarhum) adalah seorang rimbawan 
paripurna. Selain sebagai praktisi kehutanan yang handal, juga 
dikenal sebagai pemikir yang banyak gagasannya, berpenampilan 
pendiam, tidak suka bercanda, tetapi jika berbicara di forum sangat 
fasih dan meyakinkan. Almarhum adalah seorang muslim yang taat, 
soleh dan amanah. Obituari singkat yang ditulis oleh Ir. Slamet 
Soedjono, MBA berikut ini sebagai kenangan terhadap almarhum 
yang telah mengabdikan dirinya untuk kemajuan pembangunan 
kehutanan di Indonesia (Red)

SEKILAS INFO
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Aktivitas di Non Pemerintahan
1. Anggota Tim Pencetus Pembangunan Gedung 

Manggala Wanabakti “Forestry Centre“ dan 
sekaligus sebagai Ketua Tim Pembangunan Gedung 
Manggala Wanabakti. 

2. Pengurus Angkatan Muda Kehutanan 1944-1950
3. Ikut mendirikan organisasi profesi Persatuan 

Peminat dan Ahli Kehutanan (PPAK), dan menjadi 
Pengurus PPAK dan penerbitan Majalah Rimba 
Indonesia 1952–1959.

4. Pencetus gagasan dan menjadi Panitia untuk 
mempersiapkan dan melaksanakan Kongres 
Kehutanan Indonesia I (KKI I) di Bandung tahun 
1956.

5. Memberikan ceramah-ceramah agama Islam 
(Tausyiah) pada peringatn hari-hari besar Islam di 
lingkungan keluarga Kehutanan Bogor – Jakarta 

(Litbang, PPA, Direktorat Kehutanan, Planologi/
Ditinpek/Intag, Pusdiklat, Ditjen Kehutanan, 
Perhutani)

6. Pembina Agama Islam di SKMA Bogor.

Kesan Kepribadian
Ir. H. Prijono Hardjosentono adalah seorang 

rimbawan paripurna, ya praktisi…. ya pemikir…. 
banyak idenya, berpenampilan pendiam, tidak suka 
bercanda, tetapi kalau sudah berbicara di forum sangat 
fasih dan meyakinkan. Berhati baik, suka menolong 
terhadap sesama apalagi teman dekat, hanya saja 
kebaikan ini acapkali dimanfaatkan oleh orang/
teman yang ingin mengambil keuntungan dengannya/
instansinya. Ir. H. Prijono adalah seorang muslim yang 
taat, soleh dan amanah.

BERITA DUKA
No. N a m a Umur (Th)  Tempat dan

Tanggal Meninggal 
 Dimakamkan

di ……

1.  Ir. Hargo Saputro 77 Jakarta,
2 Desember 2011 Jakarta

2.  Ir. J Bagio Widjanarko 75 Jakarta,
7 Desember 2011

Sandiego-Karawang
Jabar

3.  Ir. Soeroso SD. 74 Jakarta,
15 Desember 2011

Tanah Kusir
Jakarta

4.  Ir. M. Haerani 79 Bogor,
9 Maret 2012 Tonjong-Bogor

5.  Ir. Frans Sinaga, MM. 62 Semarang,
21 Maret 2012

Makam Rimbawan
Semarang
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