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04  Deforestasi dan Konstruksi Pengetahuan 
Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat

Sejarah	banyak	mencatat	bahwa	
peperangan	 antar	 suku	 dan	
peperangan	 antar	 negara	 pada	
umumnya	 karena	 perebutan	
kekuasaan atas sumberdaya 
alam	 (hutan,	 tambang,	 air	 dan	
lahan). Pemanfaatan sumber
daya alam sangat terkait 
dengan	 kekuasaan	 dan	 politik	

pemerintah,	 sehingga	 baik	 dan	 buruknya	 keadaan	 sumberdaya	
alam	 utamanya	 menjadi	 tanggung	 jawab	 pemerintah	 yang	
berkuasa.

15 Politik dan Manifesto Konservasi Alam
Manifesto	 adalah	 sebuah	 per
nyataan	 bersama,	 dibangun	
atas kesadaran bersama yang 
mendalam	 tentang	 pentingnya	
membangun	 sikap	 mental	
dan	 menancapkan	 landasan	
moral secara kolektif agar 
dapat	 melahirkan	 gerakan	
bersama	yang	terpadu,	solid	dan	

mengarah	pada	tradisi	konservasi	alam	di	Indonesia.

22 Pembangunan Hukum Kehutanan Menuju 
Smart Regulations

Peraturan di sektor kehutanan 
saat ini didominasi oleh 
peraturan	perundangundangan	
yang bersifat COMMAND 
AND CONTROL yang ditandai 
dengan	 adanya	 persyaratan	
standar	tertentu,	pemberian	ijin	
dan sanksi bagi yang melanggar. 
Perumusan kebijakan dengan 

pendekatan	 command	 and	 control	 tidak	 efektif	 dikarenakan	
adanya sembilan kelemahan.
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Caracara masyarakat suatu 
bangsa memanfaatkan 

sumberdaya	alam	merupakan	cer
minan	 dari	 dinamika	 peradaban	
bangsa dan masyarakat tersebut. 
Sejarah	 banyak	 mencatat	 bahwa	
peperangan	 antar	 suku	 dan	

peperangan	antar	negara	umumnya	karena	perebutan	
kekuasaan	 atas	 sumberdaya	 alam	 (hutan,	 tambang,	
air,	dan	lahan).	Pemanfaatan	sumberdaya	alam	sangat	
terkait	 dengan	 kekuasaan	 dan	 politik	 pemerintah,	
sehingga baik dan buruknya keadaan sumberdaya alam 
utamanya	 menjadi	 tanggung	 jawab	 pemerintah	 yang	
berkuasa	(Awang,	2004;	2006).

Negara	memiliki	kepentingan	maha	hebat	terhadap	
sumberdaya	alam,	khususnya	kepentingan	menjadikan	
sumberdaya	 alam	 sebagai	 “mesin	 politik”	 dan	 “mesin	
pembuat	uang”	bagi	golongan	yang	berkuasa.	Golongan	
yang	 berkuasa	 biasanya	 selalu	 membawa	 jargon	
sumberdaya	 alam	 untuk	 semua	 masyarakat,	 dan	
memang	 semestinya	 penguasa	 melaksanakan	 prinsip	
demikian	 itu.	Tetapi	dalam	praktikpraktik	bisnis	dan	
pemanfaatan	 sumberdaya	 alam	 selalu	 saja	 penguasa	
cenderung	 “lebih	 mementingkan”	 golongan	 dan	
kelompok	yang	berkuasa.	Disinilah	sesungguhnya	dasar
dasar	 ketidakadilan	 pemanfaatan	 sumberdaya	 alam	
hutan	 berakar.	 Dengan	 demikian	 dapatlah	 dikatakan	
bahwa	ekonomi	politik	kekuasaan	pemerintahlah	yang	

sesungguhnya	 telah	 “memanipulasi”	 semua	 model
model	pengelolaan	sumberdaya	alam	hutan.	

Indonesia adalah bagian dari skenario global di 
mana	 sumberdaya	 alam	hutannya	 telah	 tereksploitasi	
sejak	zaman	kerajaan,	kolonial	hingga	abad	milenium	
ini.	 Hutan	 tropis	 Negara	 Indonesia	 pada	 tahun	 2007	
luasnya	 120,35	 juta	 ha	 atau	 62,6%	 dari	 luas	 daratan	
Indonesia,	 saat	 ini	 kondisinya	 memprihatinkan	 dan	
mengalami	proses	deforestasi	2,83	juta	ha	per	tahun	pada	
periode	19972000.	Kini	sekitar	59	juta	ha	sumberdaya	
alam	 hutan	 terdegradasi	 karena	 pengelolaan	 hutan	
yang	 tidak	 benar,	 pembukaan	 kawasan	 hutan	 dalam	
skala	 besar	 untuk	 berbagai	 keperluan	 pembangunan	
di	 luar	 sektor	 kehutanan,	 illegal logging	 (pencurian	
kayu	 dalam	 kawasan	 hutan	 negara	 dan	 perdagangan	
kayu	ilegal),	perambahan	hutan,	dan	kebakaran	hutan	
(Kaban,	2006).

Sumberdaya hutan telah menjadi sumber ekonomi 
sejak	zaman	kerajaan,	kolonial	Belanda,	pemerintahan	
Orde	 Lama,	 pemerintahan	 Orde	 Baru,	 dan	 sampai	
pemerintahan	sekarang,	karena	komoditas	kayu	masih	
tetap	 diandalkan	 sebagai	 salah	 satu	 jenis	 sumber	
penghasil	devisa.	

Pada	 zaman	 kolonial,	 pelaku	 eksploitasi	 SDH	
adalah	 VOC	 dan	 pengusaha	 etnik	 Cina.	 Penebangan	
hutan	 pada	 masa	 itu	 diutamakan	 untuk	 memenuhi	
kebutuhan	kayu	jati	guna	pembuatan	kapalkapal	kayu	
yang	 industri	 perkapalannya	 berada	 di	 pantai	 utara	

DEFORESTASI DAN KONSTRUKSI 
PENGETAHUAN PEMBANGUNAN HUTAN 

BERBASIS MASYARAKAT
Oleh. Prof.Dr.Ir.San Afri Awang,M.Sc

Tulisan ini pernah disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Gadjah 
Mada. Kepada Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya yang telah memberi kesempatan dan kehormatan kepada saya untuk 
menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Social Forestry 
(Kehutanan Sosial) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 
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Jawa	dan	 industri	 perkapalan	 yang	 ada	di	Rotterdam	
dan	 Amsterdam,	 serta	 pemenuhan	 kayu	 bakar	 untuk	
pabrik	gula	(Peluso,	1992).	

Pada	 periode	 1950	 sampai	 dengan	 1960an	
kebijakan ekonomi nasional Indonesia lebih banyak 
dipengaruhi	 oleh	 gagasangagasan	 sosialis	 dan	
nasionalis	 daripada	 kapitalisme	 liberal.	 Namun	
demikian	 beberapa	 kebijakan	 ekonomi	 tersebut	 tidak	
pernah	dilaksanakan	karena	berbagai	pergolakan	politik	
(Thee	 Kian	Wie,	 2002).	 Pada	 periode	 ini,	 eksploitasi	
hutan	 tidak	 didominasi	 oleh	 pengusaha	 asing	 karena	
secara	 politik	 ekonomi,	 Pemerintah	 Indonesia	 anti	
penanaman	modal	asing	dari	Barat.	Hanya	saja	konflik	
dan	 pendudukan	 tanah	 untuk	 produksi	 pangan	 oleh	
masyarakat sudah terjadi sejak tahun 1940an dan 
terus	berlanjut	sampai	sekarang.	Persengketaan	tanah	
ini	 tidak	 pernah	 terpecahkan	 karena	 alasanalasan	
politik	(Mackie,	2002).	

Kerusakan Hutan dan Politik Ekonomi 
Kerusakan	 hutan	 (deforestasi)	 dan	 penurunan	

kualitas hutan (degradasi) sudah menjadi fenomena 
umum dan terjadi di semua negara yang memiliki 
sumberdaya hutan. Hanya saja derajat kerusakannya 
berbedabeda antar negara yang satu dengan negara 
lainnya. Tingkat kerusakan sangat ditentukan oleh 
bagaimana	kebijakan	pemerintah	tentang	pemanfaatan	
sumberdaya	 hutan,	 khususnya	 kebijakan	 penggunaan	
lahan	 untuk	 penggunaan	 lainnya	 (Pearce	 dan	 Brown,	
1994).

Kebijakan	pemerintah	Orde	Baru	memberikan	izin	
pengusahaan	 kepada	 pemegang	 Hak	 Pengusahaan	
Hutan	(HPH)	menandai	babak	baru	sistem	eksploitasi	
hutan	 alam	 tropika	 di	 luar	 Jawa	 yang	 dimulai	 secara	
menyeluruh	 pada	 tahun	 1968.	 Sampai	 tahun	 2000,	
jumlah	HPH	 di	 Indonesia	mencapai	 sekitar	 600	 unit	
HPH	 dengan	 areal	 hutan	 produksi	 seluas	 64	 juta	 ha.	
Jumlah	HPH	tersebut	setelah	dikelompokkan	ternyata	
hanya	dimiliki	oleh	sekitar	20	konglomerat	kehutanan,	
artinya	 setiap	 konglomerat	 menguasai	 sumberdaya	
hutan	 untuk	 dieksploitasi	 lebih	 dari	 1	 juta	 hektar	
(Awang,	 1991;2003).	 Dengan	 semakin	 banyaknya	
jumlah	unit	HPH	yang	beroperasi	di	 Indonesia,	maka	
jumlah kayu yang ditebang juga semakin meningkat. 
Pada	periode	tahun	19601965	sebanyak	2,5	juta	m³	log	

ditebang,	tahun	1970	sebanyak	10	juta	m³	log,	dan	tahun	
1987	sebanyak	26	juta	m³	log	di	tebang	(Gillis,	1988).	
Pada	tahun	2007	penebangan	kayu	yang	diperbolehkan	
dari	hutan	tropis	sekitar	9	juta	m³.	Dengan	gambaran	
seperti	ini	maka	deforestasi	dan	degradasi	hutan	tidak	
dapat	 dihindarkan,	 karena	 pemerintah	 memerlukan	
devisa	untuk	pembangunan	nasional.

Akibat	kegiatan	eksploitasi	oleh	HPH	tersebut,	pada	
tahun 1985 terjadi laju kerusakan hutan (deforestasi) 
sebesar	 antara	 600.000	 ha–1.2	 juta	 ha	 per	 tahun	
(World	Bank,	 1988a,	 1988b;	Scott,	 1985).	Selanjutnya	
Holmes	menyebutkan	bahwa	pada	periode	19851997,	
tingkat	 deforestasi	 di	 Indonesia	mencapai	 1,7	 juta	 ha	
per	tahun.	Dengan	kondisi	seperti	ini	maka	diramalkan	
bahwa	 pada	 tahun	 2005	 hutan	 dataran	 rendah	 non	
rawa	akan	hilang	di	Sumatera,	dan	di	Kalimantan	akan	
hilang	 pada	 tahun	 2010	 (FWI/GFW,	 2001).	Menurut	
data	 dari	 Departemen	 Kehutanan,	 laju	 deforestasi	
nasional	 dalam	 10	 tahun	 terakhir	 telah	 mencapai	
ratarata	 1,6	 juta	 ha	 per	 tahun.	 Penyebab	 deforestasi	
tersebut	selain	dari	melanjutkan	kerjakerja	eksploitasi	
HPH	 seperti	 pada	 rezim	 Orde	 baru,	 juga	 ditambah	
dengan	maraknya	kegiatan	penebangan	haram	(illegal 
logging)	 sejak	 tahun	 1999,	 pembukaan	 lahan	 untuk	
usaha	tani	perkebunan	rakyat	dan	perkebunan	swasta,	
kebakaran	hutan,	dan	perebutan	kekuasaan	atas	lahan	
hutan	antara	perusahaan	HPH	dengan	masyarakat	adat	
(Awang,	 2003;2006;	 Wrangham,	 2003).	 Deforestasi	
pada	 pemerintahan	 Orde	 Baru	 dinilai	 banyak	 pihak	
paling	 besar	 dan	 paling	 serius.	 Pemerintahan	 Orde	
Baru	telah	gagal	melaksanakan	pengelolaan	hutan	yang	
berkelanjutan	(Awang,	2006).

Ciri	 pembangunan	 ekonomi	 pemerintahan	 Orde	
Baru tahun 19671997 ditandai dengan menguatnya 
relasi	 antara	 kekuasaan	 politik	 dan	 ekonomi.	 Devisa	
pemerintah	 Indonesia	 dari	 sektor	 kehutanan	menjadi	
sumber	 penting	 untuk	 mendorong	 gerak	 maju	
pembangunan	bangsa.	Pada	saat	yang	sama	perolehan	
dana	 dari	 hutan	 ini	 menjadi	 sumber	 penting	 bagi	
oknumoknum	elit	militer,	penguasa,	dan	partai	politik.	
Seperti	 yang	 dikatakan	 oleh	 Thee	 Kian	 Wie	 (2002),	
bahwa	 di	 penghujung	 tahun	 1965	 tidak	 pernah	 ada	
yang	 berpikir	 bahwa	 anti	 investasi	 barat	 di	 era	 Orde	
Lama,	 justru	 berbalik	menjadi	 sangat	 pro	 barat	 pada	
awal	 pemerintahan	 Orde	 Baru.	 Hutan	 alam	 tropis	 di	
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luar	 jawa	 mulai	 diusahakan	 oleh	 pihak	 swasta	 sejak	
dikeluarkannya	 UU	 Penanaman	 Modal	 Asing,	 dan	
Dalam Negeri tahun 1967 dan 1968. Kedua UU tersebut 
merupakan	pintu	masuk	awal	dimulainya	konsesi	hutan	
oleh	 pihak	 swasta	 secara	 penuh	 (Awang,1991;	 Potter,	
2002;	Sadli,	1987).	

Gambaran	 tersebut	 menunjukkan	 bahwa	 pem
bangunan	 sumberdaya	 hutan	 tidak	 dapat	 dipisahkan	
dengan	 pembangunan	 ekonomi	 secara	 nasional.	
Pemerintah	 Orde	 Baru	 belajar	 dari	 pengalaman	
masa	 Orde	 Lama,	 di	 mana	 anti	 terhadap	 investasi	
dan	 penanaman	 modal	 asing	 tidak	 juga	 memberikan	
perbaikan	ekonomi	secara	nasional.	Pergeseran	politik	
ekonomi	 dari	 anti	 investasi	 atau	 anti	 liberalisme,	
kemudian menjadi memaksimalkan investasi untuk 
mengusahakan	 semua	potensi	 sumberdaya	 alam	yang	
ada	 di	 Indonesia.	 Hal	 ini	 dilakukan	 oleh	 pemerintah	
untuk	 mengejar	 ketertinggalan	 pembangunan	 dan	
sekaligus	memperbaiki	ekonomi	bangsa	dan	masyara
kat	 secara	 keseluruhan.	 Disadari	 sepenuhnya	 oleh	
pemikir	 ekonomi	 politik	 Orde	 Baru	 bahwa	 setelah	
rezim	 Orde	 Lama	 tumbang,	 tantangan	 membangun	
ekonomi	 bangsa	 sangatlah	 sulit	 karena	 warisan	 dari	
Orde	 Lama	 adalah	 inflasi	mencapai	 650%,	 kesukaran	
ekonomi	demikian	besar	dan	gawat,	sehingga	diperlu
kan	 perumusan	 resepresep	 ekonomi	 baru	 dan	
melaksanakannya	(Sadli,	1987;	Mubyarto,	1987).

Hal	 yang	 paling	 merisaukan	 dari	 tindakan	 yang	
menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan ter
sebut	 adalah	 dampak	 dari	 pengrusakan	 hutan	 yang	
tidak terkendali telah menyebabkan berbagai macam 
bencana	sosial	seperti	banjir,	kemarau,	dan	kemiskinan	
masyarakat,	karena	hutan	dikuasai	oleh	pihak	swasta,	
dan	konflik	vertikal	dan	horizontal	dalam	masyarakat	
tidak	terelakkan	(FWI/GFW,	2001).	

Krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 dan 
runtuhnya	 rezim	 Orde	 Baru,	 memaksa	 Pemerintah	
Indonesia	pasca	Orde	Baru	mengikuti	skema	pemulihan	
ekonomi	model	IMF	dan	pinjaman	bantuan	luar	negeri,	
sama	seperti	skenario	yang	dilakukan	rezim	Orde	Baru.	
Pada	 saat	 yang	 bersamaan,	 kebijakan	 privatisasi	 atas	
asetaset	milik	negara	seperti	perbankan,	PT.	Telkom,	
PT.	 Pupuk	 Kaltim,	 dan	 industri	 semen,	 mendorong	
sistem ekonomi Indonesia menjadi lebih dekat dengan 
model neo-liberalisme. Sistem ini sebenarnya bukan 

untuk	 mengambil	 alih	 perusahaan,	 melainkan	 untuk	
menata	 ulang	 struktur	 perekonomian	 sebuah	 negara	
guna	 melempangkan	 jalan	 bagi	 penyelenggaraan	
agendaagenda ekonomi neo-liberal secara inter
nasional	(Baswir,	2003).

Sistem ekonomi neo-liberal ini memang menjadi 
model	 eksploitatif	 dan	 ketergantungan	 bagi	 negara
negara miskin dan berkembang. Embrio kaum neo-
liberal	 dimulai	 oleh	 ekonom	 filsuf	 Friederich	 von	
Hayek	 dan	 mahasiswanya	 di	 University	 of	 Chicago	
dan	 para	 pendirinya	 yang	 telah	 menciptakan	
jaringan	 internasional	 melalui	 yayasan,	 institut,	
pusat	 penelitian,	 publikasi,	 dan	 para	 ahli,	 untuk	
mengembangkan,	mengemas,	dan	mendorong	ide	dan	
doktrinnya. Mereka telah mengeluarkan uang sangat 
besar ratusan juta dolar untuk membuat seolaholah 
neo-liberal	 merupakan	 kondisi	 alamiah	 dan	 normal	
(George,	 2002).	 Skema	 hutang	 dari	 negara	 maju	 ke	
negara miskin dan berkembang adalah bentuk sarana 
mengontrol	 negara	 berkembang	 tersebut,	 dan	 juga	
sebagai salah satu kegiatan dari neo-liberal ekonomi 
itu.	 Pinjaman	 hutang	 tersebut	 selalu	 di	 bawah	 nama	
development aid	 (pinjaman	 pembangunan)	 dalam	
bendera “poverty reduction”.	 Program	 World	 Bank	
yang	mengubah	 program	 ESAF	 (Extended Structural 
Adjustment Facilities) menjadi Poverty Reduction 
and Growth Fund	(PRGF).	Hal	seperti	ini	juga	terjadi	
di	Indonesia	saat	 ini.	Konsep	Millenium Development 
Goals	 (MDGs)	 yang	 mencakup	 perbaikan	 kondisi	
kesehatan,	pendidikan,	dan	kemiskinan,	patut	dicermati	
secara sungguhsungguh.

Neo-liberal	 ekonomi	 yang	 dikemas	 dalam	 konsep	
globalisasi menjadi sebuah doktrin internasional 
atas dasar The Neo-liberal Washington Consensus. 
Ada	 10	 butir	 “reformasi”	 hasil	 konsensus	 tersebut	
(Awang,	 2008;	 Fakih,	 2002)	 yaitu:	 (1)	Disiplin	 fiskal,	
yang	 intinya	 memerangi	 defisit	 perdagangan,	 (2)	
Memprioritaskan	anggaran	belanja	pemerintah	melalui	
pemotongan	 segala	 subsidi,	 (3)	 Pembaharuan	 pajak	
melalui	 kemudahan	 pembayaran	 pajak	 kepada	 para	
pengusaha,	(4)	Liberalisasi	keuangan,	melalui	kebijakan	
bunga	bank	yang	ditentukan	oleh	mekanisme	pasar,	(5)	
Nilai	 tukar	 uang	 yang	 kompetitif,	 melalui	 kebijakan	
melepaskan	 nilai	 tukar	 tanpa	 kontrol	 pemerintah,	
(6) Menyingkirkan kebijakan yang mengganggu 
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perdagangan	 bebas,	 mengganti	 semua	 bentuk	 lisensi	
perdagangan	dengan	 tarif	 dan	pengurangan	bea	 tarif,	
(7)	Kebijakan	pemerintah	yang	menghambat	masuknya	
modal	 asing	 harus	 disingkirkan,	 (8)	 Privatisasi,	
kebijakan	 untuk	 memberikan	 semua	 pengelolaan	
perusahaan	 negara	 kepada	 pihak	 swasta	 (76%	 sudah	
privatisasi	 di	 Indonesia),	 (9)	 deregulasi	 kompetisi,	
dan (10) Intellectual Property Rights	 atau	hak	paten.	
Konsensus Washington ini secara terang benderang 
sedang berlangsung di negeri tercinta Indonesia ini. 
Secara	 jelas	 pula	 dapat	 dicermati	 bahwa	 konsensus	
ini	 sangat	 tidak	 memperhatikan	 kepentingan	 rakyat	
miskin di negaranegara berkembang. Privatisasi di 
perusahaan	hutan	(HPH	dan	HTI)	sebagai	akibat	dari	
praktik	paham	neo-liberal tersebut. Bahkan Restorasi 
Ekosistem	 juga	 masuk	 dalam	 prangkap	 neoliberal	
tersebut.

Pengaruh Internasional dan Respon Lokal
Pelaksanaan	 pengelolaan	 hutan	 tropis	 Indonesia	

sekarang	 ini	 dipengaruhi	 oleh	 pemikiran	 dan	
kepentingan	 institusi	 internasional,	 di	 mana	 negara	
Indonesia	 sudah	 meratifikasi	 berbagai	 peraturan	
internasional.	Kesepakatan	internasional	yang	melibat
kan	Indonesia	terkait	dengan	pengelolaan	hutan	lestari	
antara	 lain	 (Tarasofsky,	 1999):	 (1)	 The Convention 
on Biological Diversity	 (CBD),	 mengharuskan	
Indonesia ikut melakukan konservasi biodiversitas 
dan	 memperkuat	 aktivitas	 konservasi;	 (2)	 Ramsar 
Convention and the World Heritage Convention, 
juga terkait dengan konservasi hutan skala kecil 
dan	 mangrove;	 (3)	 UNESCO’s Biosphere Reserves,	
terkait	 dengan	 konservasi	 alam;	 (4)	 International 
Labour Organization Convention 169,	 dan	 fokus	
pada	 pembahasan	 keadilan	 hakhak	 indigenous 
people;(5) The Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora,	 fokus	
pada	 pengembangan	 instrumen	 untuk	 pengawasan	
dalam	 mengembangkan	 kerangka	 perdagangan	
jenis	 yang	 dilindungi;	 (6)	 The Kyoto Protocol to the 
Climate Change Convention, fokus	pada	upaya	negara
negara industri untuk mengurangi emisi gas karbon 
ke	 atmosfer,	 dan	 menjalankan	 proyek	 CDM	 (Clean 
Development Mechanism) dan Joint Implementation 
antar	 negara,	 serta	mengupayakan	perbaikan	 kualitas	

sumberdaya hutan.
Demikian	 pula	 halnya	 dengan	 lembagalembaga	

internasional	yang	 terkait	dan	mempengaruhi	strategi	
pengelolaan	 hutan	 lestari,	 adalah	 antara	 lain:	 (1)	
Interagency Task Force on Forest	(ITFF),	sebagai	forum	
pertemuan	 Intergovernmental Panel on Forest	 (IPF)	
untuk	 menyiapkan	 proposal	 tingkat	 dunia;	 (2)	 FAO,	
fokus	pada	 implementasi	 relasi	antara	pangan,	hutan,	
dan community forestry;	 (3)	 International Tropical 
Timber Organization	 (ITTO),	 fokus	 pada	 membuat	
pedoman	 tentang	 produksi	 kayu,	 perdagangan	 kayu	
dan	 juga	 mendorong	 pembuatan	 kebijakan	 untuk	
mencapai	 SFM;	 (4)	 United Nation Development 
Programme	 (UNDP),	 fokus	 pada	 upaya	 memberi	
pemahaman	 tentang	 SFM	 kepada	 mitra	 publik	 dan	
individu	 masyarakat;	 (5)	 World Bank,	 mendukung	
pendanaan	dan	kebijakan	untuk	demokrasi	pengelolaan	
hutan;	 (6)	 International Monetary Funds (IMF),	
mendukung	 program	 structural adjustment	 program	
untuk	perubahan	kebijakan	kehutanan;	dan	(7)	Global 
Environmental Facilities	(GEF),	fokus	pada	pendanaan	
yang mendukung lingkungan dan biodiversitas hutan.

Sepuluh	 tahun	 terakhir	 ini	 pengelolaan	 hutan	
di	 Indonesia	 sangat	 dipengaruhi	 oleh	 sistem	
pemerintahan,	 dalam	 hal	 ini	 ditandai	 oleh	 terjadinya	
perpindahan	kekuasaan	politik	dan	pemerintahan	dari	
sentralisasi menjadi desentralisasi. Sektor kehutanan 
yang juga berkehendak mendorong desentralisasi 
tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan banyak 
orang untuk melaksanakannya. Hal ini disebabkan 
karena	 antara	 UU	 Kehutanan	 No.	 41/1999	 dan	 UU	
No.	 32/2004	 tentang	 Pemerintahan	Daerah	memiliki	
konflik	kewenangan	(conflict of Norm).	Lahirnya	PP	No.	
38/2008	yang	mengatur	kewenangan	sektor	kehutanan	
belum	juga	dapat	menjamin	terwujudnya	good forestry 
governance.	Konflik	ini	sering	membawa	dampak	pada	
tidak	jelasnya	pengaturan	dan	pengelolaan	hutan	yang	
seharusnya	seperti	apa	dan	oleh	siapa.	Kecenderungan	
untuk	 menyalahgunakan	 kewenangan	 pengelolaan	
sumberdaya	 hutan	 dan	 korupsi	 di	 daerah	 semakin	
nampak	 pada	 era	 otonomi	 ini	 oleh	 pejabatpejabat	
publik	(Kadir,	2001;	Nurdjana	et al.,	2005).	

Permasalahan	korupsi	ini	sudah	menjadi	konsumsi	
publik	 di	media	 cetak,	 televisi,	 website,	 dan	 internet.	
Misal	 saja	 telah	 terjadi	 dugaan	 korupsi/dugaan	
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penyalahgunaan	 wewenang	 yang	 dilakukan	 oleh	
oknum	 anggota	 DPR,	 atas	 alih	 fungsi	 hutan	 lindung	
dan	 mangrove.	 Peristiwa	 seperti	 ini	 harus	 dibongkar	
tuntas	 dan	 pelacakan	 oleh	 KPK	 harus	 diperluas	 juga	
pada	 alih	 fungsi	 dan	 ketidakjelasan	 status	 kawasan	
hutan	produksi	setelah	ditinggal	pemegang	HPH.	Alih	
fungsi	 hutan	 produksi	 dan	 asetaset	 kekayaan	 negara	
yang	dimandatkan	pada	Departemen	Kehutanan	harus	
diaudit,	untuk	membersihkan	Departemen	Kehutanan	
dari	perbuatan	tercela	“korupsi”.	

Tindakan otonomi daerah yang berlebihan telah 
menghasilkan	 bukti	 bahwa	 desentralisasi	 pengelolaan	
hutan	 belum	 menjamin	 peningkatan	 manfaat	 bagi	
masyarakat	dan	perbaikan	kualitas	pengelolaan	hutan	
berkelanjutan. Muncul keinginan keras agar semua 
aspek	 pengaturan	 dan	 pemanfaatan	 hutan,	 termasuk	
konservasi,	 harus	 diserahkan	 pada	 tingkat	 kabupaten	
perlu	 dikaji	 secara	 cermat	 dan	 hatihati.	 Kebijakan	
pemberian	 ijin	 pemanfaatan	 hutan	 kepada	 koperasi	
seluas	 100	 ha	 tanpa	 ada	 pembinaan	 dan	 pengawasan	
dari	 pihak	 instansi	 kehutanan	mengancam	 terjadinya	
perluasan	 kerusakan	 hutan	 (Resosudarmo	 dan	
Dermawan,	2003).	Meskipun	kebijakan	ini	telah	dicabut	
atau	tidak	berlaku	lagi,	tetapi	dampaknya	masih	terasa	
sampai	saat	ini.	

Semua bentuk Peraturan Daerah belum juga 
menjamin kelestarian sumberdaya hutan (Sustainable 
Forest Management = SFM) di era otonomi daerah. 
Apapun	kebijakan	yang	dibuat	pada	rezim	pemerintahan	
saat	 ini,	 kerusakan	 dan	 konversi	 (deforestasi)	 hutan	
masih	berjalan	terus	terutama	karena	adanya	perluasan	
perkebunan	 sawit,	 pinjam	 pakai	 kawasan	 hutan	
untuk	pertambangan,	dan	konversi	hutan	alam	untuk	
penggunaan	lainnya.	Akhirakhir	ini	ada	petunjuk	kuat	
bahwa	 eks	 areal	 HPH	 yang	 rusak	 di	 Sumatera	mulai	
dikuasai	atau	dalam	proses	dikuasai	oleh	konglomerat	
tertentu.	Gejala	apa	ini?

Konstruksi Pengetahuan Kehutanan Baru
Uraian	 saya	 tersebut	 di	 atas	menunjukkan	 bahwa	

dalam	 pengertian	 sederhana	 sekalipun,	 pengelolaan	
dan	 pembangunan	 sumberdaya	 hutan	 itu	 sangat	
dipengaruhi	oleh	sejarah	suatu	bangsa,	sejarah	politik	
ekonomi,	 sistem	 pemerintahan,	 pengaruh	 politik	
ekonomi	internasional,	dan	oleh	situasi	sosial	ekonomi	

serta	 oleh	 budaya	 masyarakatnya.	 Dalam	 pengertian	
yang	lebih	kompleks	di	mana	setiap	negara	diharuskan	
mencapai	 pengelolaan	 hutan	 secara	 lestari,	 maka	
sudah	 dapat	 dipastikan	 faktorfaktor	 penentunya	
akan	menjadi	 jauh	 lebih	 kompleks	 lagi.	 Kompleksitas	
ini	 akan	 menentukan	 tujuan	 dari	 pengelolaan	 hutan	
bersangkutan (objectives function). Pada kondisi 
sumberdaya	hutan	mendapat	tekanan	sosial	dan	politik	
yang	 tinggi,	 maka	 optimalisasi	 pengelolaan	 hutannya	
hanya	dapat	dicapai	ketika	fungsi	tujuannya	dirumuskan	
dengan	 mempertimbangkan	 keberadaan	 faktor	 input	
dan melakukan kalkulasi atas semua konstrain yang 
ada.	Oleh	karena	itu	sangat	perlu	melakukan	penilaian	
(valuation)	 atas	 kondisi	 sumberdaya	 hutan,	 dan	
kemudian	 menciptakan	 regulasi	 yang	 sesuai	 dengan	
konstruksi	 optimal	 dengan	 kendala	 tertentu	 tersebut	
(misal	 kondisi	 sosial,	 budaya,	 politik,	 kemiskinan	
penduduk,	 pertambahan	 penduduk,	 otonomi	 daerah,	
dan	 administrasi	 kelola	 kepemerintahan	 yang	 baik).	
Tujuan	Pengelolaan	Hutan	Lestari	(Sustainable Forest 
Management/SFM))	 di	 Indonesia	 akan	 dicapai	 jika	
pengelola	hutan	(pemerintah,	swasta,	dan	masyarakat)	
mampu	 merencanakan	 dan	 melaksanakan	 kegiatan	
kehutanan	 dengan	 menyesuaikan	 tujuan	 pengelolaan	
hutan	dan	memperhatikan	kendala	yang	dihadapi.

Membangun	 ilmu	 pengetahuan	 kehutanan	 yang	
melatarbelakangi	konsep	dan	pelaksanaan	pengelolaan	
dan	 pemanfaatan	 hutan	 bukan	 merupakan	 hal	 yang	
sederhana,	 sebab	untuk	menuju	 analisis	 pengetahuan	
tersebut	memerlukan	 eksplorasi	 pengetahuan	 sejarah	
politik,	 ekonomi	 politik,	 konflik	 terkini,	 kebijakan	
pemanfaatan	hutan	Indonesia,	dan	pengetahuan	sosial	
budaya	yang	memadai.	Ada	tiga	pengetahuan	yang	harus	
dipertimbangkan	dalam	mengembangkan	pengetahuan	
dan	praktik	kehutanan	menuju	SFM,	yaitu:

Pertama,	dominasi	pengetahuan	negara,	ditandai	
dengan	 peran	 tunggal	 negara	 dalam	 memutuskan	
peruntukan,	 pemanfaatan,	 merekayasa	 kebijakan	
dan	 pengawasan.	 Fungsi	 hutan	 (produksi,	 lindung,	
dan konservasi) secara aksiologis dimaksudkan 
untuk	 memecahkan	 masalah	 kebutuhan	 ekonomi,	
perlindungan	 alam	 dan	 lingkungan,	 serta	 untuk	
konservasi biodiversity	 flora	 dan	 fauna.	 Untuk	
memecahkan masalah aksiologis tersebut maka 
diperlukan	konstruksi	ilmu	pengetahuan	(epistemologi)	
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kehutanan,	 yang	 didasarkan	 atas	 konstruksi	 hakikat	
dasar	 ilmu	 pengetahuan	 kehutanan	 (ontologi)	 yaitu	
tercapainya	 SFM	 dan	 terwujudnya	 kesejahteraan	
masyarakat.

Pengetahuan ini meletakkan ontologi (hakikat 
ilmu)	 hutan/kehutanan	 (OH)	 konvensional	 sebagai	
fungsi	flora,	fauna	dan	ekosistem	(dirumuskan	sebagai	
OH	=	f(flora,	fauna,	ekosistem).	Ontologi	pengetahuan	
kehutanan ini dibentuk dan dikonstruksikan oleh 
asupan	substansi	yang	terkait	dengan	flora,	fauna,	dan	
ekosistemnya	saja.	Simaklah	pengertian	hutan	(forest) 
sebagai	 satu	 ekosistem	 yang	 ditandai	 oleh	 tutupan	
pohon	padat	 atau	kurang	padat	dan	menempati	 areal	
yang	 luas,	 sering	 terdiri	 dari	 tegakan	 yang	 variatif	 di	
dalam	 karakternya	 seperti	 komposisi	 jenis,	 struktur,	
kelas	 umur,	 dan	 secara	 bersamasama	 berasosiasi	
dengan	 padang	 rumput,	 sungai,	 ikan,	 dan	 hewan
hewan	liar	(Helms,	1998).	

Pengertian	 hutan	 seperti	 ini	 juga	 dikembangkan	
di	 Perguruan	 Tinggi	 Kehutanan	 di	 Indonesia,	 dan	
menghasilkan lulusan yang bekerja di instansi 
kehutanan	 pemerintah.	Mereka	melakukan	 valuation 
(penilaian)	 untuk	 memanfaatkan	 hutan,	 dan	 pada	
gilirannya membuat regulasi untuk memastikan 
tindakan	pemanfaatan	dan	pengelolaan	hutan	menjadi	
berkelanjutan.	 Tata	 hukum	 peraturan	 perundangan	
tentang Hutan dan Kehutanan di Indonesia baik UU 
Pokok	Kehutanan	No.	5/1967	dan	UU	Kehutanan	No.	
41/1999,	 PP	 No.	 3/2008,	 dan	 lainlain,	 semuanya	
diorientasikan	 pada	 kepentingan	 ekonomi	 kayu,	
perlindungan	hewan,	ekosistem	hewan,	dan	konservasi	
biodiversitas. Objective function	 pemanfaatan	 dan	
pengelolaan	 hutan	 benarbenar	 dengan	 ontologi	 yang	
terkait	 dengan	 flora,	 fauna,	 dan	 ekosistemnya	 saja.	
Oleh	 karena	 itu,	 ketika	 ada	 persoalan	 masyarakat,	
konflik,	 adat,	 dan	 kemiskinan	masyarakat,	 semua	 itu	
tidak masuk dalam teknokrasi kebijakan kehutanan (ini 
konsekuensi	logis	dari	ontologi	yang	di	pilih).

Akibat	 dari	 ontologi	 hutan	 seperti	 di	 atas,	 maka	
epistemologi	 (proses	 pembentukan	 pengetahuannya)	
dan	metodologi	yang	terbangun	memposisikan	manusia	
(masyarakat)	 berada	 di	 luar	 konstruksi	 pengetahuan/
ilmu	pengetahuan	kehutanan	dan	kebijakan	kehutanan.	
Semua	 ini	 menghasilkan	 model	 pembangunan	 dan	
tindakan manajemen hutan dalam semua fungsinya 

yang	tidak	pro	rakyat	dan	tidak	pro poor	(Awang,	2006).	
Periksalah	 beberapa	 kebijakan	 tentang	 pemahaman	
dan	 pengetahuan	 Social Forestry	 (SF)	 dan	 Hutan	
Kemasyarakatan (HKm) di Indonesia (yang dibangun 
oleh	Departemen	Kehutanan)	sejauh	ini	berada	dalam	
koridor	 perspektif	 pengetahuan	 negara	 ini.	 Jika	 SF	
dan	 HKm	 adalah	 bagian	 dari	 epistemologi	 untuk	
memecahkan	 masalah	 kesetaraan,	 keadilan,	 ekonomi	
rakyat,	 dan	 lingkungan	 dalam	 pengelolaan	 hutan	
lestari,	maka	 seharusnya	ontologinya	 juga	mengalami	
perubahan	secara	mendasar,	karena	objective function 
pengelolaan	 hutannya	 juga	 berubah.	 Dengan	 tidak	
didukung	 oleh	 ontologi	 yang	 benar	 maka	 wajar	 jika	
program	implementasi	SF	dan	HKm	yang	berorientasi	
pada	rakyat	dan	masyarakat	kurang	berhasil	di	banyak	
tempat,	 karena	 “watak”	 ontologinya	 berbeda	 antara	
pengetahuan	 negara	 dengan	 esensi	 pengetahun	 SF	
dan	 HKm.	 Ruang	 adaptasi	 dan	 penerimaan	 tentang	
pentingnya	 rakyat/masyarakat	 dalam	 pengelolaan	
hutan berkelanjutan menurut ontologi negara sangat 
kurang.	Terbukti	dari	tidak	diperbolehkannya	kehadiran	
masyarakat	 dalam	 pengelolaan	 hutan	 konservasi	 dan	
lindung. 

Kedua,	 pengetahuan	 Eco-Friendly Forest 
Management (EFFM).	 Ilmu	 pengetahuan	 kehutanan	
berbasis	pada	pengetahuan	negara	yang	diterapkan	di	
Indonesia	dapat	dikatakan	mengalami	kegagalan	untuk	
menjamin Sustainable Forest Management	 (SFM).	
Pembangunan	 dan	 pengelolaan	 hutan	 di	 Jawa	 dalam	
pendekatan	negara	tersebut,	setelah	mendapat	tekanan	
sosial	dan	pertambahan	penduduk,	pada	akhirnya	juga	
tidak	 dapat	 menjamin	 kelestarian	 hutannya	 (dalam	
pengertian	 timber resource).	 Misalnya	 riap	 ratarata	
tegakan	 jati	 di	 Jawa	 saat	 ini	 diduga	 sekitar	 0,6	 m³/
ha/tahun,	 ini	 menunjukkan	 produktivitas	 jati	 sangat	
rendah.	 Pemanfaatan	 hutan	 tropis	 alam	 di	 luar	 Jawa	
sangat	 boros	 (35%	 waste),	 primitive exploitation,	
tanpa	 permudaan	 (penanaman),	 deforestasi	 besar
besaran	(2,83	jt	ha/th),	sistem	dan	kualitas	pelaksanaan	
pengawasan	 yang	 lemah,	 adalah	 bukti	 dari	 kegagalan	
tersebut.	 EFFM	 adalah	 pengetahuan	 pengelolaan	
hutan	 yang	menjadi	 alternatif,	 yang	 didasarkan	 pada	
perubahan	ontologi	baru hutannya	menjadi	OH	=	f(flora,	
fauna,	 manusia,	 ekologi).	 Ontologi	 ini	 mengharuskan	
tujuan	pengelolaan	hutan	lestari	berubah	dari	ontologi	

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 9

Artikel Utama



konvensional,	dan	ditentukan	oleh	asupan	yang	berasal	
dari	penilaian	kondisi	subsistem	flora,	fauna,	manusia	
(sosial) dan relasi ekologi dari ketiga subsistem tersebut. 
Jika	ontologi	ini	yang	dipakai	dalam	mengembangkan	
pengetahuan	pembangunan	hutan	Indonesia,	terutama	
di	 daerah	 kawasan	 hutan	 yang	 rawan	 konflik,	 dan	
pemerintah	 membangun	 kebijakannya	 bukan	 karena	
pengetahuan	 negara	 dan	 kepentingan	 negara	 semata
mata,	 tetapi	 juga	 pro	 rakyat	 dan	 pro	 rakyat	 miskin	
(dalam	 arti	 luas),	 maka	 SFM	 dapat	 dioptimalkan	
dengan segala kendalanya. 

Ontologi	hutan	seperti	ini	sangat	realistik	dan	dapat	
lebih	 diterima	 oleh	 pengetahuan	 lokal	 masyarakat	
Indonesia.	 Konstruksi	 pengetahuan	 pembangunan	
hutan	seperti	ini	secara	pasti	dapat	menjamin	eksistensi	
manusia,	 rakyat,	 dan	 masyarakat	 yang	 bergantung	
pada	 sumberdaya	 hutan,	 untuk	 secara	 bersamasama	
dengan	 subsistem	 lainnya	 (flora	 dan	 fauna),	 masuk	
sebagai	komponen	penting	pengelolaan	hutan.	Fungsi	
obyektif	 dari	 ontologi	 EFFM	 adalah	 membangun	
sumberdaya	hutan	yang	didasarkan	atas	pengetahuan	
ekologi	bersahabat	antar	subsistemnya,	sebagai	proses	
kebudayaan	 masyarakat.	 Prinsipprinsip	 bio	 etik,	
bio	 ekonomi,	 dan	 bio	 ekosistem,	 merupakan	 sumber	
pengetahuan	sosial	yang	layak	dan	wajib	diadopsi	oleh	
Pemerintah/Departemen	 Kehutanan	 dan	 institusi	
pendidikan	 yang	 menyelenggarakan	 pembangunan	
hutan	 dan	 pengembangan	 ilmu	 kehutanan	 (Awang,	
2006).

Akibat	 dari	 ontologi	 hutan	 baru	 seperti	 di	 atas,	
maka	pembentukan	 ilmu	pengetahuan	 (epistemology)	
kehutanan dan metodologi yang terbangun akan 
memposisikan	 manusia	 berada	 di	 dalam	 konstruksi	
ilmu	pengetahuan	kehutanan.	Semua	ini	menghasilkan	
model	pembangunan	dan	 tindakan	manajemen	hutan	
dalam	 semua	 fungsinya	 yang	 akan	 berpihak	 pada	
sosial	(masyarakat),	lingkungan,	dan	pada	kepentingan	
ekonomi secara berimbang. Dengan demikian ilmu 
pengetahuan	 kehutanan	 yang	 baru	 adalah	 menyusun	
seperangkat	 pengetahuan	 (dalam	 semua	 level,	 semua	
pendekatan,	semua	analisis,	dan	sistesis)	yang	ditujukan	
untuk	membangun	metodologi	dan	implementasi	ilmu	
kehutanan	 yang	 menjamin	 tercapainya	 kesejahteraan	
masyarakat	 sesuai	 Pasal	 33	 Ayat	 (3)	 UUD	 1945,	 dan	
juga	menjamin	 terwujudnya	SFM	di	 Indonesia.	Tidak	

ada lagi ilmu kehutanan dibangun di atas fondasi anti 
manusia dan masyarakat.

Pada	 level	 aksiologi	 (pemecahan	 masalah	 pem
bangunan	hutan),	pengetahuan	EFFM	ini	akan	mampu	
meluruskan	 pemahaman	 social forestry (kehutanan 
sosial) dan community forestry (kehutanan masyarakat) 
yang	selama	ini	digagas	oleh	pemerintah,	tetapi	belum	
berhasil.	 Semua	 kebijakan	 pemberdayaan	masyarakat	
di	bidang	kehutanan	seperti	Hutan	Desa,	HKm,	Hutan	
Tanaman	Rakyat	 (HTR),	dan	modelmodel	kemitraan	
seperti	 antara	 lain	PHBM	di	 Jawa,	MHBM	dan	MHR	
dalam	 lingkup	 Hutan	 Tanaman	 Industri	 (HTI)	 di	
Muara	 Enim,	 Riau,	 dan	 Kalimantan	 Barat,	 belum	
dilaksanakan	 sesuai	 dengan	 pengetahuan	 EFFM.	
Satu	 lagi	 persyaratan	 penting	 untuk	 mewujudkan	
pembangunan	hutan	yang	sensitif	 sosial	ekonomi	dan	
budaya	adalah	tersedianya	faktor	produksi	lahan	yang	
cukup	untuk	dimanfaatkan	oleh	masyarakat.	Gagasan	
tentang forestry landreform	seperti	yang	dikehendaki	
oleh	Ketetapan	MPR	No.IX/2001	 tentang	Pembaruan	
Agraria	 dan	 Pengelolaan	 Sumberdaya	 Alam,	 harus	
diwujudkan.	Sampai	sekarang	Departemen	Kehutanan	
masih	 belum	 merespon	 secara	 serius	 ketetapan	
MPR	 ini.	Menurut	 saya,	 implementasi	 EFFM	 dengan	
pendekatan	kehutanan	sosial	akan	dapat	memberikan	
kesejahteraan	 kepada	 masyarakat	 miskin	 dan	
masyarakat	 desa	 secara	 umum,	 jika	 program	 HTR,	
Hutan	 Desa,	 program	 partnership/kolaborasi,	 dan	
HKm,	dilaksanakan	berdasarkan	pada	konsep	dan	spirit	
forestry landreform	 sesuai	 semangat	Ketetapan	MPR	
No.IX/2001.	 Model	 PHBM	 di	 kawasan	 hutan	 Perum	
Perhutani,	 dalam	 beberapa	 aspek	 telah	 menjamin	
adanya unsur access reform	pada	lahan	hutan	kepada	
organisasi masyarakat desa sekitar hutan. Perbaikan 
PHBM	 harus	 dilakukan	 pada	 tataran	 implementatif	
agar konsisten dengan semangat access reformnya.

Dengan didukung oleh ontologi yang benar dan 
forestry landreform	 terbatas,	 maka	 keberhasilan	
program	implementasi	SF	dalam	bentuk	HKm,	Hutan	
Desa,	 HTR,	 PHBM,	 dan	 Hutan	 Rakyat,	 akan	 lebih	
menjanjikan	 tingkat	 keberhasilan	 yang	 tinggi,	 karena	
“watak”	ontologinya	yang	baru	(dimana	posisi	manusia	
diterima	 sebagai	 bagian	 dari	 watak	 pembangunan	
hutan)	diterima	oleh	pemerintah.	Dengan	pengetahuan	
seperti	 ini	 maka	 ruang	 adaptasi	 dan	 penerimaan	
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tentang	pentingnya	manusia,	rakyat/masyarakat	dalam	
pengelolaan	 hutan	 berkelanjutan	 mendapat	 tempat	
yang sangat terhormat. Di sini juga akan ada jaminan 
bahwa	 kebijakan	 yang	 dibuat	 oleh	 pemerintah	 harus	
berlaku	 adil	 dan	 tidak	 memposisikan	 masyarakat	
sebagai tameng belaka atau hanya sebagai institusi 
“pemadam	kebakaran”	yang	sifatnya	kebijakan	sesaat.	
Sebutan	“masyarakat”	dalam	kebijakan	pembangunan	
sumberdaya	 hutan	 bukan	 hanya	 “pemanis	 bibir”	
saja,	 tetapi	 harus	 masuk	 pada	 substansi	 hakikat	
“kemanusiaan	dan	kemasyarakatan”.

Ontologi	 EFFM	 ini	 sekaligus	 melakukan	 koreksi	
atas	pandangan	pengetahuan	social forestry dan hutan 
kemasyarakatan	 yang	 “asalasalan”,	 artinya	 selama	
ini	banyak	pihak	merasa	sebagai	ahli	kemasyarakatan	
bidang	kehutanan,	tetapi	sesungguhnya	tidak	memiliki	
pengetahuan	 cukup	 tentang	 masyarakat	 dan	 teori
teori masyarakat itu sendiri. Saya sering membaca 
tulisan terkait dengan social forestry dan kehutanan 
masyarakat (community forestry)	 tetapi	 tidak	
menggunakan	dasar	 ontologi	 yang	benar	 seperti	 yang	
sudah	 saya	 uraikan	 tersebut	 di	muka,	 yang	 berakibat	
fatal,	 bahkan	 boleh	 dikatakan	 mengalami	 “sesat	
pikir”.	 Kesalahan	 ini	 pada	 akhirnya	 membahayakan	
posisi	manusia	dan	rakyat,	masyarakat	dalam	konteks	
pembangunan	 hutan	 dan	 kehutanan	 di	 Indonesia,	
karena	 banyak	 unsur	 kepentingan	 manusianya	
“direduksi”	sampai	titik	bagaimana	caranya	masyarakat	
tunduk	 dan	 ditaklukkan	 oleh	 kepentingan	 yang	 tidak	
sesuai	 dengan	 prinsip	 tugas	 mulia	 yang	 semestinya	
dijalankan	pemerintah.	

Pembangunan kehutanan sangat terkait dengan 
masyarakat	 pedesaan	 yang	 miskin.	 Oleh	 karena	 itu	
aktivitas	pemberdayaan	ekonomi	kerakyatan,	terbuka
nya	 akses	 ke	 lahan	 hutan,	 informasi,	 teknologi,	
pemasaran,	 dan	 permodalan	 bagi	 masyarakat	
miskin	 sekitar	 hutan	 menjadi	 prioritas	 utama	 dalam	
pembangunan	 hutan.	 Hal	 seperti	 ini	 sangat	 nyata	
terjadi	di	pedesaan	sekitar	hutan	di	Jawa.	Saya	sangat	
setuju dengan jargon “people first, and sustainable 
forest will follow”.	 Sebab	 banyak	 orang	 berpendapat	
bahwa	 masalah	 sosial	 merupakan	 masalah	 terbesar	
dalam	 pembangunan	 hutan.	 Jika	 manusia	 mendapat	
prioritas	 utama	 dalam	 kegiatan	 pemberdayaan,	maka	
orang	akan	percaya	bahwa	SFM	akan	dapat	dicapai.

Ketiga,	diperlukan	satu	supporting system untuk 
mendukung	 terlaksananya	 EFFM	 yaitu	 membangun	
pengetahuan	 tata	 kelola	 kepemerintahan	 kehutanan	
yang baik (Good Forestry Governance),	 sebagai	
perwujudan	 dari	 keharusan	melaksanakan	 demokrasi	
dan	 reformasi	dalam	pengelolaan	hutan	di	 Indonesia.	
Governance	 (tata	 kelola	 pemerintahan)	 merupakan	
suatu	 mekanisme	 negosiasi	 untuk	 perumusan	 dan	
pelaksanaan	 kebijakan	 yang	 meminta	 secara	 aktif	
keterlibatan	 para	 pihak	 dan	 organisasi	 masyarakat	
sipil	 (civil society organization)	di	 samping	 lembaga
lembaga	 pemerintah	 dan	 para	 ahli	 (Berger,	 2003).	
Governance	adalah	serangkaian	proses	interaksi	sosial	
politik	antara	pemerintahan	dengan	masyarakat	dalam	
berbagai	 bidang	 yang	 berkaitan	 dengan	 kepentingan	
masyarakat	dan	intervensi	pemerintah	atas	kepentingan
kepentingan	 tersebut	 (Kooiman,	2003;	Sudarmayanti,	
2004). Good Forestry Governance	 (GFG)	 berarti	
penyelenggaraan	tata	kelola	kepemerintahan	kehutanan	
yang	 baik	 dengan	 menerapkan	 prinsipprinsip	
profesionalitas,	 akuntabilitas,	 transparansi,	 pelayanan	
prima,	demokrasi,	 efisiensi	 dan	 efektivitas,	 supremasi	
hukum,	 partisipasi,	 daya	 tanggap,	 konsensus,	 dan	
berkeadilan.	 Prinsipprinsip	 ini	 belum	 dilaksanakan	
secara	 sinergis	 selama	 ini.	 Merujuk	 pada	 pengertian	
GFG	seperti	ini	maka	relasi	pemerintah	dan	masyarakat	
yang	dikemas	dalam	pengetahuan	pembangunan	hutan	
EFFM	 melalui	 penerapan	 prinsipprinsip	 penting	
tersebut	 dengan	 benar	 dan	 konsekuen,	 maka	 ada	
jaminan	 pengelolaan	 dan	 pembangunan	 hutan	 akan	
berhasil	 dengan	 baik.	 Untuk	 mencapai	 keberhasilan	
pengelolaan	dan	pembangunan	hutan,	baik	pada	hutan	
full stock	maupun	hutan	 rusak	 akibat	deforestasi	 dan	
illegal logging,	maka	diperlukan	penerapan	GFG	yang	
didukung	 oleh	 jaringan	 pemerintah	 daerah	 seluruh	
Indonesia (local government networking).	Poin	penting	
di	sini	adalah	bahwa	konstruksi	epistemologi	kehutanan	
EFFM	akan	mencapai	hasil	yang	diharapkan,	jika	secara	
aksiologis didukung oleh good forestry governance.

Pengetahuan	EFFM	yang	diuraikan	di	atas	didukung	
oleh	 faktafakta	 seperti	 yang	 yang	 dituliskan	 oleh	
Gibson,	McKean,	 dan	Ostrom	 (2000)	dalam	bukunya	
People and Forest	 (2000),	 yang	 mengatakan	 bahwa	
para	 peneliti	 di	 tingkat	 dunia	 mendemonstrasikan	
modelmodel hutan yang komoditasnya tidak harus 
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hanya	 satu	 jenis	 saja	 seperti	 kayu	 atau	 komoditasnya	
hanya berasal dari satu family tanaman saja. Di sini 
ditunjukkan	 bagaimana	 hutan	 tercampur	 dengan:	
Pertama,	 produk	yang	beragam	 (multiple products),	
misalnya kayu untuk konstruksi bangunan dengan 
tanaman	 kayu	 bakar,	 hewanhewan,	 air,	 daun,	 buah
buahan,	 pakan	 ternak,	 bijibijian,	 lahan	 subur,	 batu
batuan	 dan	 lainlain;	 Kedua,	 banyak	 kelompok	
pengguna	 hutan	 yang	 ditetapkan	 berdasarkan	 hak	
kepemilikan,	bentuk	produk,	lokasi,	kewarganegaraan,	
agama,	 kasta,	 kesukuan,	 teknologi,	 pendapatan,	 dan	
akses	 (Gibson	 et al.,	 2000).	 Selanjutnya	Gibson	 et al 
(2000)	 mengatakan	 bahwa	 pembuat	 kebijakan	 harus	
membuat instrumen kebijakan yang sesuai dengan 
variasi	 dan	 kompleksitas	 sumberdaya	 hutan	 untuk	
membantu	konstruksi	peran	masyarakat	tingkat	lokal,	
regional,	dan	nasional.

Rekognisi Pengetahuan Lokal
Pada	penghujung	tulisan	ini,	saya	ingin	menyampai

kan	 pengalaman	 penjelajahan	 intelektual	 saya	 yang	
berkaitan	 dengan	 ontologi	 EFFM	 tersebut.	 Penalaran	
akan	 saya	 ambil	 dari	 pengalaman	 melakukan	 kerja	
penelitian	dan	aplikasi	tentang	hutan	rakyat.

Pertanyaan	 yang	 harus	 dijawab	 berkaitan	 dengan	
data dan informasi tentang hutan rakyat di Indonesia 
adalah	“bagaimana	kita	bisa	sampai	pada	pengetahuan	
yang	 benar	 tentang	 sistem	 hutan	 rakyat?”.	 Paham	
filosofis	 empirisme	 mengatakan	 bahwa	 sumber	 satu
satunya	bagi	pengetahuan	manusia	yang	benar	adalah	
pengalaman	 melalui	 cara	 mengumpulkan	 data	 dan	
fakta	yang	dapat	ditangkap	oleh	panca	indera	manusia.	
Semua	 konsep	 dan	 ide	 yang	 dianggap	 manusia	
benar	 bersumber	 dari	 pengalaman	 atas	 suatu	 obyek	
yang	 mampu	 ditangkap	 oleh	 panca	 indera	 manusia.	
Pengetahuan	 yang	 pasti	 benar	 dan	 sejati	 adalah	
pengetahuan	 indrawi,	 yaitu	 pengetahuan	 empiris	
(Keraf	dan	Dua,	2001).

Data	 empiris	 hutan	 rakyat	 yang	 digunakan	 di	
sini berasal dari keadaan hutan rakyat di desadesa 
Kedungkeris,	Girisekar	dan	Dengok	Kabupaten	Gunung	
Kidul,	 Donorejo	 Kabupaten	 Purworejo,	 Bogoran	
dan	 Ngalian	 Kabupaten	 Wonosobo,	 serta	 Sambak	
Kabupaten	 Magelang.	 Semua	 data	 empiris	 tersebut	
merupakan	pengetahuan	 lokal	masyarakat	yang	dapat	

menjadi	bahan	konstruksi	tentang	pengetahuan	sistem	
hutan rakyat. Tolok ukur volume kayu digunakan 
cerminan	 dari	 kemampuan	 masyarakat	 mengelola	
hutan. Volume tegakan hutan rakyat ratarata di desa
desa	 penelitian	 adalah	 35,8	 m³/ha,	 dengan	 interval	
volume	antara	 13,41	m³–71,96	m³/ha.	Sementara	 itu,	
volume tegakan kayu hutan rakyat seluruh Indonesia 
ratarata	sebesar	40	m³/ha	(Awang	et al.,	2007).	

Masyarakat telah menunjukkan kearifan lokal 
(indigenous knowledge) yang menjadi bagian ter
penting	 dalam	 melanjutkan	 upaya	 melestarikan	
alam,	 lingkungan,	 sosial,	 ekonomi,	 dan	 budaya	
mereka. Pengetahuan asli masyarakat tentang hutan 
rakyat	 tidak	 lagi	 dipandang	 sebagai	 takhayul,	 namun	
masyarakat	 telah	 mengajarkan	 kepada	 semua	 orang	
melalui	 kerendahan	 hati,	 kebijaksanaan	 tindakan	
mereka	pada	alam,	dan	kebutuhan	untuk	saling	belajar	
pada	 kehidupan	 masyarakat.	 Banyak	 klaim	 tentang	
pengetahuan	 ilmiah	 oleh	 para	 ahli	 pengetahuan	 yang	
“non indigenous knowledge perspectives”,	 ternyata	
membawa	 banyak	 masalah,	 dan	 sementara	 itu	
pengetahuan	“masyarakat	lokal”	yang	tradisional	justru	
membawa	solusi	bagi	kehidupan	masyarakat.

Data	 dan	 informasi	 di	 atas	 sudah	 tidak	 dapat	
terbantahkan	 lagi	 bahwa	 masyarakat	 memiliki	
pengetahuan	 empiris	 yang	 sangat	 kuat	 berkaitan	
dengan	pertanyaan	dasar,	“Apakah	sistem	hutan	rakyat	
dapat	 dikategorikan	 sebagai	 pengetahuan	 ilmiah?”.	
Kebenaran	 ilmiah	 atas	 dasar	 empiris	 ini	 menjadi	
sangat	 kuat	 karena	 semua	 pengetahuan	 masyarakat	
disampaikan	atas	dasar	yang	mereka	rasakan,	mereka	
kerjakan,	 dan	 eksis	 dalam	 kehidupan	 seharihari.	
Suatu	 pernyataan	 dianggap	 benar	 kalau	 pernyataan	
itu	menciptakan	 realitas,	 inilah	 kebenaran	 ilmu	 yang	
disebut	 dengan	 “performatif”.	 Demikianlah,	 sistem	
hutan	 rakyat	 dianggap	mengandung	 kebenaran	 tinggi	
karena	memang	memiliki	realitas	performatif	di	tingkat	
daerah	 dan	 dapat	 memecahkan	 masalahmasalah	
lingkungan dan kemanusiaan. 

Hutan	 rakyat	 perlu	 diarahkan	 pada	 tindakan	
collective action agar kelestariannya terjamin. Oleh 
karena	itu	pembentukan	Unit	Manajemen	Hutan	Rakyat	
(UMHR) adalah tindakan strategis. Pembentukan 
UMHR lestari sebagai satuan unit manajemen hutan 
rakyat	harus	pula	mengikuti	 tradisi	 yang	berlangsung	
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di masingmasing desa. Unit Manajemen Hutan Rakyat 
(UMHR)	lestari	adalah	satuan	unit	kawasan	hutan	rakyat	
yang	 terbentuk	 dari	 kumpulan	 kepemilikan	 individu	
hutan	rakyat	dan	pada	unit	manajemen	tersebut	semua	
tindakan	 terselenggara,	 seperti:	 pengelolaan	 hutan,	
pencatatan	statistik,	tindakan	ekologi,	sosial,	ekonomi,	
dan	kelembagaan	(Awang	et al.,	2007).

Dari	aspek	manajemen	harus	ada	dasar	perhitungan	
caracara membuat rumusan luas UMHR. Perhitungan 
tersebut	berdasar	pada:	pertama,	kepastian	organisasi	
tani	 hutan	 secara	 kolektif	 terbentuk	 dengan	 penuh	
kesadaran	 ingin	 melaksanakan	 tindakan	 pengelolaan	
hutan rakyat. Kedua,	 kepastian	 berapa	 jumlah	
anggota	tani	hutan	per	kelompok.	Ketiga,	berdasarkan	
pengalaman	 petani	 setempat	 berapa	 kemampuan	
mengelola	 hutan	 rakyat,	 dan	 atau	menggunakan	 luas	
ratarata	 kepemilikan	 hutan	 rakyat	 sebagai	 satuan	
kemampuan	 kerja	 masingmasing	 anggota	 kelompok	
tani. Ketiga,	menggunakan	asumsi	jenjang	pengawasan	
(span of control)	 dalam	 mengelola	 satu	 hamparan	
kawasan	hutan	rakyat,	tingkat	dusun,	dan	tingkat	desa.	
Keempat,	 unit	 manajemen	 hutan	 rakyat	 dinyatakan	
untuk tingkat desa. Kelima,	blok	tanaman	dan	kegiatan	
fisik	dinyatakan	dalam	tingkatan	dusun.	

Pendekatan	 perhitungan	 Unit	 Manejemen	 Hutan	
Rakyat (UMHR) dengan asumsi sebagai berikut 
(contoh):
a.	 Kebutuhan	 lahan	 sistem	 hutan	 rakyat	 0,8	 ha	 per	

keluarga	(subsisten	=	cukup	makan	saja	dan	tidak	
menabung);

b.	 Untuk	 keluarga	 petani	 dengan	 tingkat	 kehidupan	
yang	cukup	diperlukan	lahan	pertanian	dan	hutan	
rakyat	seluas	1,5–2	kali	kebutuhan	lahan	subsisten;

c.	 Jadi	 kebutuhan	 lahan	pertanian	dan	hutan	 rakyat	
tingkat	kecukupan	adalah:	0,8	*	(1,5	2)ha	=	1,2–1,6	
ha/keluarga;

d.	 Bahwa	 dalam	 satu	 dusun	 hanya	 punya	 satu	
kelompok	tani	hutan	rakyat.	Kelestarian	hasil	hutan	
rakyat	(kayu	dan	non	kayu)	adalah	di	tingkat	dusun;

e.		 Jumlah	 anggota	 kelompok	 tani	 hutan	 rakyat	
bergantung	 realitas	 di	 lapangan.	 Jika	 anggota	
kelompok	tani	35	orang,	maka	luas	UMHR	tingkat	
dusun	 antara	 35*	 (1,21,6)	 ha/dusun	 =	 4256	 ha/
dusun;

f.		 Jika	dalam	satu	desa	ada	6	dusun,	maka	luas	UMHR	

normatif	 per	 desa	 adalah	 antara	 252	 ha336	 ha/
desa. 
Perlu	 disampaikan	 pada	 kesempatan	 ini	 bahwa	

hutan	 rakyat	 di	 desa	 Kedung	 keris,	 Dengok,	 dan	
Girisekar	Kabupaten	Gunung	Kidul	 pada	 tahun	 2006	
berhasil	mendapatkan	predikat	hutan	rakyat	lestari	dari	
lembaga	 sertifikasi	 internasional	 (TUV	 Internasional)	
dengan	memakai	 sistem	Lembaga	Ekolabel	 Indonesia	
(LEI).	 Tentu	 saja	 ini	 sebuah	 kebanggaan	 luar	 biasa,	
karena masyarakat berhasil membuat hutan secara 
lestari.	 Inilah	 contoh	 bentuk	 SFM	 pada	 lahan	 milik	
yang	 dibangun	 dengan	 ontologi	 EFFM,	 dimana	
kepentingan	 flora,	 fauna,	 manusia,	 dan	 lingkungan	
berproses	 sangat	 intensif.	 Hutan	 rakyat	 berhasil	
mempertahankan	 kelestarian	 sumber	 mata	 air	 dan	
mendukung	ekonomi	keluarga	pedesaan.	Keberhasilan	
ini	karena	ada	pengetahuan	lokal	berbasis	masyarakat	
dalam	 pembangunan	 sumberdaya	 hutan	 di	 Gunung	
Kidul. Iklim yang kondusif dari Pemerintah Daerah 
Gunung	 Kidul	 semakin	 memperkuat	 Good Forestry 
Governance.	 Label	 hutan	 rakyat	 lestari	 ini	 juga	
disandang	 oleh	 Kabupaten	 Wonogiri	 dan	 Sukoharjo.	
Saya	 amat	 yakin	 bahwa	 predikat	 hutan	 rakyat	 lestari	
lainnya	 segera	 menyusul	 di	 Kabupaten	 Purworejo,	
Pacitan,	 Wonosobo	 dan	 lainnya.	 Pada	 sisi	 yang	 lain,	
saya	sangat	prihatin	karena	sangat	sedikit	sekali	jumlah	
model	 HPH	 dan	 HTI	 yang	 memperoleh	 sertifikat	
pengelolaan	hutan	lestari	(PHL).

Saya	ingin	mengajak	semua	pihak	agar	merekognisi	
(mengakui),	 dan	 mengambil	 pelajaran	 penting	 dari	
keberhasilan masyarakat dalam membangun hutan 
milik	mereka.	Pemerintah	dan	perusahaan	hutan	milik	
negara	dan	swasta	tidak	perlu	malu	dan	sungkan	untuk	
mempelajari	 keberhasilan	 hutan	milik	 yang	 dibangun	
oleh	 rakyat	 dengan	 hakikat	 EFFM.	 Seharusnya,	
penataan	unit	Manajemen	hutan	yang	diterapkan	untuk	
memperkuat	pembangunan	hutan	berbasis	masyarakat	
seperti	 pada	 program	 HTR,	 kolaborasi/kemitraan,	
HKm,	 Hutan	 Rakyat,	 hutan	 adat,	 hutan	 kota,	 hutan	
lindung,	 hutan	 konservasi,	 rehabilitasi	 hutan	 dan	
lahan	(Gerhan),	dan	Hutan	Desa,	bisa	mengadop	spirit	
pendekatan	hutan	rakyat.	Semua	belum	terlambat	untuk	
membangun	hutan	di	 lahanlahan	kritis	 dan	kawasan	
deforestasi	 “milik	 negara	 atau	 yang	 dikuasai	 negara”	
melalui	 spirit	 EFFM.	 Lahan	 hutan	 negara	 yang	 rusak	
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dan	yang	belum	rusak,	wajib	di	bangun	di	atas	fondasi	
ontologi	 EFFM	 tersebut.	 Dalam	 kasus	 Indonesia,	
pendekatan	 pengetahuan	 negara	 untuk	 mengelola	
hutan sudah harus jauh dikurangi. Pembentukan 
Kesatuan	Pengelolaan	Hutan	(KPH)	yang	berbasis	pada	
ontologi	 EFFM	 sangat	 mendesak	 dilaksanakan,	 dan	
hal ini akan berhasil jika Good Forestry Governance 
diterapkan	dengan	 serius,	 bermoral	 dan	bermartabat.	
Degradasi	hutan	dapat	dihilangkan	jika	pembangunan	
hutan	 dilaksanakan	 dengan	 menerapkan	 ontology	
EFFM,	membuka	access right atas lahan hutan untuk 
kepentingan	 masyarakat	 (forest landreform) dalam 
kerangka	reforma	graria,	dan	dilaksanakan	dalam	iklim	
kondusif Good Forestry Governance.

Upaya	 membangun	 hutan	 bersama	 masyarakat	
seperti	 program	 PHBM	 di	 lingkup	 Perum	 Perhutani	
di	Jawa	berusaha	membuka	akses	pemanfaatan	 lahan	
hutan	untuk	kepentingan	masyarakat	desa	yang	miskin.	
Program	ini	punya	prospek	baik	jika	didukung	oleh	good 
forestry governance	yang	ada	di	lingkup	Perhutani	dan	
Pemerintah	Daerah.	Ontologi	EFFM	harus	digunakan	
untuk	 menyempurnakan	 pengembangan	 program	
PHBM	dalam	pembangunan	hutan	di	Jawa.

Dalam	 tulisan	 pidato	 pengukuhan	 Guru	 Besar	
ini,	 saya	menyadari	 sepenuhnya	bahwa	 sangat	 sedikit	
katakata	 yang	 dapat	 dituangkan	 sebagai	 sebuah	
penjelas	 atas	 konsep	 pengetahuan	 kehutanan	 dalam	
pembangunan	 hutan	 yang	 mengalami	 kerusakan.	
Dalam	rentang	17	 tahun	kerja	 intelektual	saya	sampai	
memperoleh	 jabatan	 Guru	 Besar	 tidaklah	 mungkin	
dapat	 diuraikan	 secara	 keseluruhan	 dalam	pidato	 ini,	
apalagi	 untuk	 sebuah	 solusi	 besar	 terhadap	 upaya	
mewujudkan	 SFM	 di	 Indonesia.	 Semangat	 saya	
adalah berusaha semaksimal mungkin mengangkat 
pengetahuan	 lokal	 masyarakat	 dalam	 mengelola	
hutan,	 dan	 kemudian	 membangun	 teoriteori	 dari	
bumi Indonesia sendiri. Pembangunan hutan yang 
lestari	 adalah	 pembangunan	 hutan	 yang	 didukung	
sepenuhnya	 oleh	 nilai	 sosial	 budaya	 masyarakat,	
dapat	 mewujudkan	 kriteria	 dan	 indikator	 SFM,	 dan	
dilaksanakan	oleh	tata	kepemerintahan	kehutanan	yang	

baik. Selama ini Indonesia belum memiliki tata kelola 
kepemerintahan	 kehutanan	 seperti	 itu.	 Membangun	
good forestry governance	 adalah	 persyaratan	mutlak	
untuk	 pelaksanaan	 pembangunan	 hutan	 berbasis	
masyarakat	 di	 Indonesia,	 termasuk	 pembangunan	
wilayah	hutan	yang	rusak	(deforestasi).	Semoga	amanah	
untuk	 memangku	 menjabat	 Guru	 Besar	 ini	 menjadi	
motivasi	saya	untuk	lebih	berkiprah,	mengabdikan	diri	
pada	 ilmu,	 terus	 mengembangkan	 pengetahuan	 agar	
mampu	 membantu	 masyarakat	 petani,	 masyarakat	
miskin,	 masyarakat	 secara	 keseluruhan,	 pengelolaan	
hutan	lestari,	dan	bangsa	Indonesia.	Puji	syukur	kami	
panjatkan	kepada	Allah	SWT	atas	karunia,	nikmat,	dan	
rizki	kepada	kami	sekeluarga	besar.	Semoga	ridho	Allah	
SWT	selalu	menyertai	langkah	saya	dan	keluarga	pada	
masamasa	yang	akan	datang.	Ya	Allah,	berikanlah	saya	
kekuatan untuk menjalankan amanah ini. Amiin.

Mencermati	 perkembangan	 pembangunan	
sumber	daya	 hutan	 sampai	 tahun	 2013,	 dan	 dikaitkan	
dengan	 semakin	 meningkatnya	 konflik	 lahan	 hutan	
antara	 masyarakat	 dengan	 pemegang	 izin	 usaha	
pemanfaatan	 kayu	 pada	 hutan	 tanaman	 dan	 hutan	
alam,	 konflik	 masyarakat	 dengan	 izin	 areal	 tambang	
dalam	 kawasan	 hutan,	 konflik	 di	 kawasan	 hutan	
lindung	 dan	 hutan	 konservasi	 dan	 lainlain,	 maka	
pengetahuan	ontologi	kehutanan	yang	baru	dimana	OH	
=	F(flora,	fauna,	manusia,	lingkungan)	menjadi	penting	
dirujuk	 oleh	 pemegang	 kekuasaan	 atau	 pemerintah.	
Jika	 pengetahuan	 pembangunan	 kehutanan	 seperti	
ini	 dimengerti,	 dipahami,	 dan	 diadop	 sepenuhnya	
oleh	 Kementerian	 Kehutanan,	 Perguruan	 Tinggi	
Kehutanan,	 dan	 pemerhati	 kehutanan	 secara	 luas,	
maka	semua	konflik	dapat	diselesaikan	dengan	beradab	
dan	 bermartabat.	 Sebagai	 prasyarat	 penting	 dalam	
melaksanakan ontologi baru ini adalah merubah semua 
tata	peraturan	perundangan	pembangunan	sumberdaya	
hutan	 yang	 “anti”	 pada	 hadirnya	 manusia	 secara	
langsung	 dalam	proses	 pengelolaan	 dan	 pemanfaatan	
sumberdaya hutan. Semoga menjadi bahan renungan 
kita semua.
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Indonesia,	 yang	 terbentang	 di	
antara	 dua	 lempeng	 benua	

dengan kekayaan alamnya yang 
melimpah,	dengan	jajaran	gunung	
api	 aktifnyaring of fire, menjadi 
daya	 tarik	 para	 penakluk	 dari	
negerinegeri yang nun jauh di sana 

yang	dipisahkan	ribuan	mil.	Sejarah	panjang	itu,	sudah	
selayaknya	 patut	 diangkat	 kembali,	 khususnya	 yang	
terkait	dengan	penaklukan	sumberdaya	alam	di	hampir	
seluruh	 pelosok	 Nusantara.	 Beberapa	 catatan	 yang	
dapat	diungkap	dari	bukubuku	sejarah,	sungguh	sangat	
mengejutkan	 apabila	 kita	mau	menghububungkannya	
dnegan	masa	kini.	Satu	hipotesa	penulis	 coba	ajukan,	
bahwasanya:	 “Indonesia	 sampai	 dengan	 saat	 ini	
tidak	 pernah	 lepas	 dari	 keterjajahan	 dan	 penjajahan	
serta	 keterpurukan”.	 Keterjajahan	 dalam	 persepktif	
sumberdaya	 alam,	 yang	 tentunya	 juga	 terkait	 dengan	
belenggu	politik	ekonomi	kapitalis,	yang	dimulai	empat	
Abad	sejak	VOC	didirikan	pada	tahun	1601.	Kronologi	
berikut,	memperkuat	hipotesa	dan	kemungkinan	besar	
akan membuktikan kebenarannya.

Periode Abad 14-akhir abad 18
Abad 1415 adalah masa dimana kesukaan Dunia 

Barat	 akan	 tiga	 jenis	 perasa	meningkat	 sangat	 tajam.	
Ketiga	 jenis	 perasa	 itu	 adalah	 cengkih	 (Syzygium 
aromaticum),	 buah	 dan	 bunga	 pala	 (Myristica 
fragrans),	 dan	 lada	 (Piper nigrum). Perdagangan 
rempahrempah	 inilah	 yang	 memicu	 penjelajahan	 ke	
Timur	(Brazil,	Afrika	Barat	dan	Tanjung	Harapan)	oleh	
orangorang	Portugis	dengan	pelopor	Vasco	da	Gama,	
sekaligus menyebarkan bahasa Portugis menjadi lingua 
franca di daerahdaerah baru ini. Sejarah Asia Tenggara 
termasuk	 Hindia	 Belanda,	 dalam	 hal	 perniagaan	
(14501680),	 diuraikan	 dalam	 buku	 sejarah	 penting	
yang ditulis oleh Anthony Reid diterbitkan oleh Yale 

University	 (1993)	dan	diterjemahkan/diterbitkan	oleh	
Yayasan	Obor,	 1999	 cetakan	pertama	dan	2011	untuk	
cetakan kedua.

Dalam	 perkembangannya,	 pada	 abad	 16,	 Belanda	
dan	 Inggris	 dengan	 keahlian	membangun	 kapal	 yang	
semakin	 hebat,	 membangun	 meriam,	 dan	 peralatan	
navigasi,	 sehingga	 dapat	menempuh	 perjalanan	 lebih	
panjang,	 cepat	 dan	 aman,	 yang	 dapat	 mengalahkan	
kapalkapal	dari	Lisbon.

Sejarah	 penaklukan	 Nusantara	 sudah	 dimulai	
sejak mendaratnya sebuah armada kecil di akhir Juni 
1596,	 terdiri	 dari	 empat	 kapal	 Belanda	 membuang	
sauh	 menjelang	 Banten	 yang	 dipimpin	 oleh	 Cornelis	
de	 Houtman.	 Dengan	 kecerdikannya,	 dialah	 yang	
dapat	 melakukan	 perjanjian	 dengan	 Sultan	 Banten,	
yang akhirnya menjadi cikal bakal kolonialisme di 
Indonesia	di	kemudian	hari.	Sejak	saat	itulah,	peranan	
Portugis	 dalam	 perdagangan	 rempahrempah	 mulai	
memudar	dan	digantikan	oleh	Belanda	ada	ekspedisi
ekspedisi	 selanjutnya.	 Tahun	 1601,	 Portugis	 terusir	
dari	Banten	dan	 tahun	1605,	Belanda	mengambil	alih	
seluruh	 kepulauan	 Maluku,	 termasuk	 Banda	 yang	
menghasilkan	 pala	 dan	 cengkeh.	 Tahun	 1601	 itulah	
kelahiran	model	bisnis	yang	menjadi	dasar	kapitalisme	
modern,	 dengan	 didirikannya	 sebuah	 perusahaan	
dagang,	 yaitu	 Vereenigde Oost-Indische Companie 
(VOC).	 Dinyatakan	 bahwa	 VOC	 mungkin	 menjadi	
perusahaan	paling	terkenal	bagi	para	ahli	sejarah	karena	
telah memerintah sebagian besar Hindia Timur selama 
dua	 Abad.	 Pada	 tahun	 1618,	 Jan	 Pieterszoon	 Coen	
mempromosikan	 dirinya	 sebagai	 Gubernur	 Jenderal	
Hindia	 Timur	 keempat	 dan	 paling	 terkenal,	 yang	
mendirikan	 Batavia.	 Dalam	 perkembangannya,	 VOC	
akhinya mengalami kebangkrutannya yang memalukan 
dan	korupsi	pada	tahun	1799.	

Sekelumit	sejarah	sangat	penting	ini	dituliskan	oleh	
Simon	Winschester,	dalam	bukunya	yang	menjadi	best 
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seller	dunia,	yaitu:	“Krakatoa.	Saat	Dunia	Meledak:	27	
Agustus	1883’.	 Ia	mengaitkan	kedatangan	kapalkapal	
Belanda	pada	pergantian	ke	Abad	17	yang	mengangkut	
para	 pembuat	 peta,	 yang	 diantaranya	 adalah	 Jan	
Huyghen	van	Linschoten,	orang	pertama	yang	membuat	
identifikasi	 positif	 tentang	 pulaugunung	 api	 yang	
menyebabkan	 bencana	 di	 tahuntahun	 mendatang:	
Gunung	Krakatau!.	

Di	 awal	 Abad	 17,	 tepatnya	 tahun	 1714,	 ditandai	
dengan munculnya suatu gerakan baru konservasi 
alam.	 Hal	 ini	 ditandai	 dengan	 penyerahan	 sebidang	
tanah	hutan	seluas	6	hektar	di	Depok,	milik	C	Chastelein	
untuk dikelola sebagai natuur reservaat.	 Gerakan	
ini	 nantinya	 akan	 diteruskan	 oleh	 Dr	 S.H.	 Koorders,	
mendirikan	 organisasi	 pertama	 yang	 bergerak	 di	
bidang	 perlindungan	 alam,	 pada	 tahun	 1912.	 Jarak	
waktu	 yang	 panjang	 antara	 inisiatif	 C	 Chastelein	
dengan	 Dr.SH.	 Koorders	membentang	 sepanjang	 198	
tahun	atau	hampir	dua	Abad!	Sejarah	ini	diungkap	dan	
dapat	dibaca	dalami	Buku	yang	disiapkan	oleh	Wiratno,	
Daru	 Indriyo,	 dan	 Ahmad	 Syarifudin	 selama	 2	 tahun	
(19992000)	 dan	 akhirnya	 diterbitkan	 oleh	 Gibbon	
Foundation	 pada	 tahun	 2001,	 dengan	 judul:”Berkaca	
di	Cermin	Retak:	Refleksi	Konservasi	dan	Implikasinya	
bagi Pengelolaan Taman Nasional.

Periode Abad 18-19
Apa	 yang	 terjadi	 pada	 periode	 18001900	 di	

Nusantara.	 Terdapat	 dua	 kelompok	 besar	 upaya	
penaklukan	Nusantara.	Pertama	adalah	ditemukannya	
Garis	 (imajiner)	Wallace,	 oleh	 Alfred	 Russel	Wallace.	
Ia	 memulai	 perjalanan	 ke	 Hindia	 Timur	 pada	 tahun	
1854 ke rangkaian Pulau. Ia yang dikenal sebagai 
bayangbayang	 Darwin,	 mengajukan	 dua	 pemikiran	
penting	 yaitu	 bahwa	 geografi	 sangatlah	 berpengaruh	
pada	perkembangan	biologi,	dan	bahwa	spesies	berasal	
dari seleksi alami atas jenis yang lebih disukai dalam 
variasi	 populasi	 apa	 saja.	 Ia	 adalah	 kolektor	 hebat,	
dengan jumlah koleksinya dari Nusantara berjumlah 
tidak	kurang	dari	 125.660	spesimen	 tanaman,	hewan,	
serangga	 dan	 burung.	 Ada	 310	 mamalia,	 100	 reptil,	
83.000	 kumbang,	 13.000	 serangga	 lain,	 8.000	
burung,	 13.000	 kupukupu,	 dan	 500	 kulit	 kerang.	
Penelitiannya	 akan	 makhluk	 hidup	 dalam	 jumlah	
besar	 itu	 membawanya	 ke	 penantian	 yang	 dicarinya	

dan	 juga	 sekalian	 mendapatkan	 apa	 yang	 dicarinya.	
Ia tibatiba menyadari akan keberadaan evolusi dan 
mekanismenya.	Ia	dengan	segera	mengenali	perbedaan	
mendasar	 antara	 dua	 populasi	 hewan	 dan	 tumbuhan	
mendasar	 di	 kepulauan	 yang	 telah	 dipilihnya	 itu.	
Demikian dituliskan oleh Simon Winchester adalah 
“Krakatoa”	yang	diterjemahan	dalam	bahasa	Indonesia	
pada	tahun	2010.	

Wallace menuliskan catatancatatannya dalam 
bukunya The Wonderful Century. Tulis dan gagasan 
tentang	 mekanisme	 evolusi	 yang	 dimintakan	 Darwin	
untuk	mencarikan	 penerbit,	 ke	 pakar	 geologi	 Charles	
Lyell	 yang	 Darwin	 pikir	 akan	 terkesan,	 malahan	
membuat	Darwin	tergugah.	Itulah	gagasan	yang	sedang	
ia	 caricari.,	 yang	 akhirnya	 menjadi	 pendorong	 kuat	
bagi	 Darwin	 untuk	 menyelesaikan	 buku	 besarnya,	
On the Origin of Species.,	 referensi	 penting	 Wallace	
ke	 “	 perjuangan	 keberadaan”	 dan	 “yang	 terbaik	 yang	
selamat”	muncul	sebagai	kunci	dari	seluruh	misteri	yang	
ada.	Walaupun	Wallace	tidak	menerima	pengangkatan	
sebagai	ksatria,	seperti	sejawatnya	yang	 lebih	ningrat,	
misalnya	Galton,	Huxley.Lyell	dan	Hooker,	ia	menjadi	
anggota Order of Merit,	 yang	 bagi	 kebanyakan	 orang	
Britain	dianggap	lebih	berharga.

Wallace menyinggung mengenai kemunculan 
kembali	 dan	 pemisahan	 daratan	 luas	 menjadi	 pulau
pulau,	dan	halhal	lain	yang	menyebabkan	hewanhewan	
menjadi berada dalam isolasi lalu menjadi tetangga 
yang	meskipun	dekat,	 tapi	 tetap	 terpisah.	Mekanisme	
yang menggerakkan semua geologi yang selanjutnya 
dikenal	sebagai	lempeng	tektonik	itu.	Ia	tak	menyangka	
bahwa	tumbukan	tektonis	yang	telah	membawa	hewan	
dan	 burung	 itu	 bersama,,,adalah	 tumbukan	 yang	
telah	 memberikan	 reputasi	 bagi	 Indonesia	 sebagai	
gelanggang	gunung	berapi	di	dunia,	dengan	gunung	api	
yang	sangat	berbahaya,	dengan	Krakatoa	sebagai	salah	
satu	contohnya.	Dalam	perjalanannya	di	Hindia	Timur,	
Wallace	sempat	melakukan	pendakian	di	Gunung	Gede	
Pangrango	 pada	 tahun	 1861,	 sampai	 pada	 ketinggian	
5000	kaki	dan	bahkan	sampai	7.500	kaki	di	Kandang	
Badak	(Buku:	Mengenal	Taman	Nasional	Gunung	Gede	
Pangrango,	2001).

Sembilan	 tahun	 setelah	 Wallace	 melakukan	 pen
jelajahan	 ke	 Hindia	 Belanda,	 lahirlah	 Sijfert	 Hendrik	
Koorders,	 di	 Bandung,	 pada	 tanggal	 29	 Nopember	
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1863. Koorders lah yang akhirnya ditemukan oleh 
“sejarawan”	 Pandji	 Yudistira.	 Koorders	 akhirnya	
dikenal	sebagai	perintis	konservasi	alam	di	Indonesia.	
Buku tentang Koorders yang ditulis oleh Pandji 
Yudistira	 berjudul:”Peranan	 Dr.S.H.	 Koorders	 dalam	
Sejarah	 Perlindungan	 Alam	 di	 Indonesia,	 terbit	 pada	
akhir	 tahun	 2012.	 Dalam	 penelusuran	 dokumen	
tentang	Koorders	ini,	ternyata	Koorders	telah	berhasil	
mengumpulkan	 tidak	 kurang	 dari	 150.000	 spesimen	
dari	 Sumatera,	 Jawa,	 dan	 sebagian	 Sulawesi,	 dan	
tersimpan	 dalam	 48.012	 nomor	 dan	 tersimpan	 di	
Kebun	 Raya	 Bogor,	 di	 bawah	 naungan	 “Herbarium	
Koordersianium”	 Koleksi	 yang	 jumlahnya	 melebihi	
koleksi	 Alfered	 Russel	Wallace.,	 namun	 tidak	 sampai	
pada	 penemuan	 teori	 evolusi	 sebagaimana	 telah	
berhasil dilakukan oleh Wallace.

Namun	demikian,	Koorders	menjadi	 tokoh	sangat	
penting	 dalam	 membangun	 gerakan	 konservasi	 alam	
melalui	 pendirian	 Perkumpulan	 Perlindungan	 Alam	
Hindia Belanda (Netherlandsch Indische Vereeniging 
tot Natuurbescherming),	pada	tahun	1912.	Alfred	Russel	
Wallace	secara	khusus	memberikan	penghargaan	bahwa	
penemuanpenemuan	Koorders	ini	sangat	penting	bagi	
ilmu	pengetahuan.	Hal	 ini	dinyatakan	dalam	bukunya	
The World of Life (1910). Karya Koorders ini 60 tahun 
kemudian	diakui	sebagai	 fondasi	penemuan	di	bidang	
botani	khususnya	flora	pegunungan,	oleh	C.G.G.J.van	
Steenis,	yang	menyusun	buku	Flora	Pegunungan	Jawa	
pada	tahun	1970	(?).	

Dari berbagai alur sejarah yang menggembirakan 
tersebut	 di	 atas,	minimal	 adanya	 peran	Alfred	Russel	
Wallace	dan	Dr.SH.Koorders,	untuk	kepentingan	ilmu	
pengetahuan	di	Nusantara,	terdapat	pula	sejarah	yang	
mengenaskan tentang kerusakan alam. 

Pada	 abad	 yang	 sama,	 telah	 terjadi	 eksploitasi	
besarbesaran	 hutan	 jati	 di	 Pulau	 Jawa.	 Ketika	 VOC	
bangkrut	 pada	 akhir	 Abad	 18,	 tidak	 kurang	 dari	
650.000	Ha	hutan	jati	di	Jawa	hancur	dan	tidak	pernah	
direhabilitasi	 selama	 hampir	 dua	 Abad	 (Anonymous,	
1991	dalam	Simon	1991	dikutip	Wiratno,dkk.,2001).	

Ketika	 Junghuhn	 melakukan	 perjalanan	 ke	
seluruh	Jawa	pada	tahun	1850,	ia	menemukan	hutan
hutan	 pegunungan	 di	 Jawa	 telah	 dirubah	 menjadi	
perkebunan	 kopi	 dan	 eksploitasi	 untuk	 kayu	 bakar	
untuk	mendukung	 industri	 gula	 pada	 saat	 itu.	 Ketika	

cultuurstelsel	dihapus	tahun	1870,	lebih	dari	300.000	
Ha	 kawasan	 hutan	 pegunungan	 (1.0001.700	 m	 dpl)	
sudah	dikonversi	menjadi	perkebunan	kopi	dan	dikelola	
oleh	swasta.

Dalam	waktu	 100	 tahun	 (18001900),	 pulau	 jawa	
telah	 kehilangan	 hutan	 seluas	 7,3	 juta	 Ha	 atau	 lebih	
dari	70%.	Antara	18501930,	sebagian	besar	hutan	alam	
telah	 dikonversi	 menjadi	 pertanian	 dan	 perkebunan	
(Wiratno,dkk.2001).	 Cerita	 tentang	 Jawa	 ini	 ternyata	
diulang	 kembali	 di	 era	 eksploitasi	 hutan	 tropis	 di	
Sumatera dan Kalimantan di era Orde Baru.

Periode Abad 20: Era Kemerdekaan 
John	 Perkins	 dalam	 bukunya:	 “Membongkar	

Kejahatan	 Jaringan	 Internasional”	 yang	 diterbitkan	
pada	 tahun	 2007.,	 antara	 lain	 menyatakan	 sebagai	
berikut:	 Soekarno	 bersikap	 tegas	 menghadapi	
korporatokrasi.	 Sejak	 1951	 Soekarno	 membekukan	
konsesi	 bagi	 MNC	 (Multi	 National	 Corporation)	
melalui	 UU	 Nomor	 44/1960	 yang	 berbunyi,	 “seluruh	
pengelolaan	 minyak	 dan	 gas	 alam	 dilakukan	 negara	
atau	 perusahaan	 negara”.	 Sejak	 merdeka,	 MNC	
berpegang	 pada	 perjanjian	 Let Alone Agreement 
yang	 memustahilkan	 nasionalisasi	 dan	 mewajibkan	
MNC	mempekerjakan	 pribumi	 lebih	 banyak	 daripada	
orang asing. Pembekuan konsesi membuat MNC 
kelabakan	karena	 laba	menurun.	Tiga	besar	 (Stanvac,	
Caltex,	 dan	 Shell)	 meminta	 negosiasi	 ulang,	 namun	
Soekarno mengancam akan menjual seluruh konsesi 
ke negaranegara lain jika mereka menolak UU Nomor 
44/1960.	 Soekarno	 menuntut	 Caltex	 menyuplai	 53%	
dari kebutuhan domestik yang harus disuling Permina 
(kini	Pertamina).	Surplus	 tiga	besar	harus	dipasarkan	
ke	luar	negeri,	dan	semua	hasilnya	diserahkan	kepada	
pemerintah.	 Soekarno	 menuntut	 Caltex	 menyuplai	
kebutuhan minyak dalam negeri dan BBM dalam 
negeri.	 Formula	 pembagian	 laba	 ditetapkan	 60%	
untuk	 pemerintah	 dalam	 mata	 uang	 asing	 dan	 40%	
untuk	Caltex	 yang	dihitung	dalam	 rupiah.	 Sejarah	 ini	
menunjukkan nasionalisme dan ketegasan Soekarno 
terhadap	MNC	yang	bahkan	sampai	meminta	bantuan	
presiden	AS	John	F.Kennedy.

Periode Abad 21: Era Orde Baru
Setelah sejarah tentang tiga jenis komoditi yang saat 
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ini	kita	dapat	menilainya	sebagai	tidak	berharga,	pala,	
lada,	dan	cengkeh,	sebagai	latar	penaklukan	Nusantara,	
maka	tujuh	Abad	kemudian	di	awal	abad	21,	Indonesia	
kembali	 takluk	 pada	 raksasaraksasa	 ekonomi	 dunia.	
Tiga	 buku	 yang	 menurut	 penulis	 membuka	 sejarah	
dominasi	 Barat	 terhadap	 Timur,	 sebagaimana	 di
ungkapkan	oleh	Kwik	Kian	Gie	dan	dimuat	di	Kompas	
(15	Agustus	2011)	adalah:	John	Pilger:	“The	New	Rulers	
of	the	World”;	The	Confession	of	an	Economic	Hit	Man	
dan	 “Membongkar	 Kejahatan	 Jaringan	 Internasional,	
John	Perkins,	2009.UFUK	Press.	Yang	diterjemahkan	
dari “The Secret History of the American Empire” 
Copyright	2007.

Dalam	buku	John	Pilger	tersebut	dituliskan	bahwa	
pada	bulan	November	1967.,	The	LifeTime	Corporation	
mensponsori	 konferensi	 istimewa	 di	 Geneva,	 yang	
dalam	 waktu	 tiga	 hari	 merancang	 pengambilalihan	
Indonesia.	 Para	 peserta	 meliputi	 para	 kapitalis	 yang	
paling	 berkuasa	 di	 dunia,	 orangorang	 seperti	 David	
Rockefeller.	 Raksasa	 Korporasi	 Barat	 diwakili	 oleh:	
perusahaanperusahaan	 minyak,	 General	 Motors,	
Imperial	Chemical	 Industries,	British	Leyland,	British	
American	 Tobacco,	 American	 Express,	 Siemens,	
Goodyear,	 The	 International	 Paper	 Corporation,	 US	
Steel.	 Pada	 pertemuan	 tersebut,	 Indonesia	 diwakili	
oleh	 ekonom	 di	 bawah	 pimpinan	 Widjojo	 Nitisastro.	
Intisarinya	 adalah,	 Indonesia	 dibagi	 (dikapling).	
Freeport	 dapat	 bukit	 dengan	 tembaga	di	Papua	Barat	
(saat	 ini	 ternyata	 terdapat	 kandungan	 emas,	 bukan	
hanya	tembaga);	Konsorsium	di	Eropa	mendapat	nikel	
di	 Papua	Barat;	Raksasa	Alcoa	mendapatkan	 bauksit;	
sekelompok	perusahaan	Amerika,	Jepang,	dan	Perancis	
mendapat	hutanhutan	tropis	di	Sumatra,	Papua	Barat,	
dan	Kalimantan;	Sebuah	Undangundang	penanaman	
modal	 segera	 disiapkan	 dan	 disodorkan	 kepada	
Presiden Soeharto. Maka lahirlah UU No.1 tahun 1967.

Di	 masa	 Orba,	 kontrak	 karya	 sistem	 PSA	 (profit 
sharing agreement),	 seolaholah	 menempatkan	
pemerintah	sebagai	pemilik,	sementara	MNC	kontraktor.	
Padahal	pada	praktiknya	MNC	yang	mengontrol	ladang	
minyak	 yang	 mendatangkan	 laba	 berlipat	 ganda.	
PSA	 seolaholah	 pembagian	 yang	 adil,	 padhal	 tidak.
Klausul stabilisasi PSA mengatakan seluruh UU tidak 
berlaku bagi kegiatan MNC dalam rangka mencari laba 
dan tidak bisa jadi rujukan jika sengketa terjadiyang 

menjadi rujukan hukuminternasional yang tak kenal 
kedaulatan	 atau	 kepentingan	 nasional.	 Cerita	 sukses	
sistem	 PSA	 di	 Indonesia	 dipraktikkan	 korporatokrasi	
untuk	 menguasai	 minyak	 bumi	 di	 Irak	 era	 pasca	
Saddam	Hussein	(Shambazy	dalam	Perkins,	2007).

Bagaimana	kondisi	2011?.	Koran	Seputar	Indonesia	
(26	 September	 2011,	 halaman	 24),	 yang	 penulis	 baca	
sepanjang	 perjalanan	 MakasarJakarta,	 memuat	
artikel	yang	sangat	pas	dengan	pokok	bahasan	tentang	
betapa	 dominasi	 asing	 masih	 terus	 berlangsung	 di	
Indonesia.	Artikel	dengan	judul:	“Dominasi	Asing	pada	
Sektor	 Energi”	 itu	 menyebutkan	 bahwa	 berdasarkan	
data	 dari	 Dirjen	 Migas,	 Kementerian	 ESDM,	 porsi	
operator	 minyak	 dan	 gas	 nasional	 hanya	 mencapai	
25%,	 sedangkan	 sisanya	 75%	 masih	 dikuasai	 asing.	
Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor 
kerjasama	 (KKS)	 nonPertamina,	 sebanyak	 120	 blok	
dioperasikan	 perusahaan	 asing.Hanya	 28	 blok	 yang	
dioperasikan	 perusahaan	 nasional.	 Selebihnya,	 77	
blok	dioperasikan	gabungan	asing	dan	 lokal.	Situs	BP	
Migas	 mengeluarkan	 data	 bahwa	 PT	 Chevron	 Pasific	
Indonesia	 yang	 beroperasi	 di	 Riau	memiliki	 produksi	
minya	 bumi	 terbesar	 dengan	 kapasitas	 357.680.000	
barel	 per	 hari.	 PT	 Pertamina	 EP	 hanya	 di	 peringkat	
kedua,	 dengan	 produksi	 122.350.000	 barel	 per	 hari.	
Maka kondisi ini masih cerita lama tentang dominasi 
asing	dan	keterpurukan	Indonesia.	

Di	 bidang	 kehutanan,	 inilah	 era	 eksploitasi	 hutan	
tropis	secara	mekanis	dan	besar2an.	Menurut	Wiratno,	
dkk	(2001),	pada	tahun	1967	Indonesia	mengekspor	4	
juta m3 log dan meningkat tajam menjadi 28 juta m3 
sepuluh	tahun	kemudian	dimana	75%	diekspor.	Tahun	
1979,	Indonesia	telah	mengontrol	41%	ekspor	log	dunia	
senilai	2,1	milyar	USD	dan	pada	tahun	1985,	meningkat	
senilai	3,6	milyar	USD.

Setelah	30	tahun	berlangsung	eksploitasi	terutama	
di	hutanhutan	tropis	yang	ditetapkan	sebagai	produksi	
di	 Sumatera	dan	Kalimantan,	maka	 stok	hutan	 tropis	
tersebut	 telah	 habis	 saat	 ini.	Hampir	 60%	dari	 hutan	
produksi	telah	berubah	menjadi	kawasan	dengan	status	
“open access”.	Pada	kawasan	 ini,	 terjadi	pendudukan,	
pengkaplingan,	penjarahan,	dengan	berbagai	motif	dan	
skalanya. Sebagian besar berubah mejadi kebunkebun 
sawit	 yang	mulai	booming	 sejak	periode	 1990an,	 dan	
berlangsung	sampai	dengan	saat	ini.	
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Setelah	 era	 kayu	 berakhir,	 muncullah	 era	 sawit,	
yang	 mulai	 mengemuka	 sejak	 awal	 1990an	 di	
Sumatera.	 Dampak	 dari	 booming	 permintaan	 dunia	
akan	 sawit	 itu	 telah	 pula	 berdampak	 pada	 kawasan	
konservasi.	 Sebagian	 besar	 kawasan	 konservasi,	
terutama di Sumatera saat ini telah dikelilingi oleh 
penggunaan	lahan	monokultur	sawit.	Banyak	kawasan	
konservasi	dirambah	untuk	ditanami	sawit.	TN	Gunung	
Leuser,Kab.	Langkat,	Sumatera	Utara,	TN	Tesso	Nilo
Riau,	mengalami	kerusakan	parah	akibat	perambahan	
sawit	ini.	Kecepatan	okupasi	perambah	sawit	di	kedua	
taman	nasional	mencapai	5	Ha	per	hari.

“Manifesto” Konservasi Alam
Merenungkan	 perjalanan	 sejarah	 Nusantara	 yang	

penuh	 dengan	 upaya	 penaklukan	 membentang	 dari	
Abad	 14	 sampai	 dengan	 Abad	 21,	 selalu	 hadir	 figur
figur	 yang	 ternyata	 menjadi	 cikal	 bakal	 pergerakan	
penyelamatan	alam,	perlindungan	alam,	dan	yang	lebih	
berorientasi	 pada	 kepentingan	 science. Khususnya 
pada	 abad	 17,	 dimana	 C.Chastelein	 menghibahkan	
sebidang	 tanah	 hutan	 seluas	 6	 Ha	 di	 Depok	 untuk	
dilindungi.	Perlu	waktu	2	abad	sejak	inisiatif	Depok	ini,	
lahir	gerakan	perlindungan	alam	oleh	Dr.S.H.Koorders.	
Suatu	 rentang	 waktu	 yang	 sangat	 panjang,	 stelah	
tragedi	 perburuan	 burung	 cenderawasih	 (Cicinnurus 
magnificus)	 besarbesaran	 dan	 menjadi	 keprihatinan	
banyak	 pihak	 pada	 tahun	 1914	 yang	 akhirnya	 ditolak	
oleh	Amerika.	DR,S.H.Koorders	memberikan	pelajaran	
berharga	 bagi	 kita	 semua	 tentang	 pentingnya:	 riset,	
kajian	 lapangan,	 dokumentasi,	 dan	 membangun	
kerjasama	untuk	upaya	perlindungan	alam.	

Kelompok	 scientist ini seharusnya terus mem
bangun	 jejaring	 kerja	 dan	 akan	 berlanjut	 sampai	 ke	
generasi	berikutnya.	Rentang	waktu	200	tahun	antara	
C.ChasteleinKoorders	tidak	dapat	kita	ulangi	lagi	pada	
saat	 ini,	 dimana	 perubahanperubahan	 penggunaan	
lahan	 akibat	 perubahan	 geopolitik	 dan	 ekonomi	
regionalglobal	yang	bergerak	dalam	skala	waktu	yang	
sangat	cepat.	Sumberdaya	hutanhutan	tropis	Indonesia	
tinggal	yang	berada	di	kawasan	konservasi.	Kondisinya	
saat	ini	sangat	terancam	akibat	berbagai	perkembangan	
pembangunan	 atas	 nama	 apapun,	 sebagaimana	 yang	
telah diuraikan dalam kejadiankejadian dan berbagai 
kerusakan	alam	di	Sumatera,	Kalimantan,	di	Jawa,	dan	

mengarah ke Indonesia bagian timur. 
Dari	rempah	rempah,	menuju	era	kayu	tropis,	migas,	

dan	berlanjut	ke	era	sawit,	dan	mineral	yang	merupakan 
non-renewable resource.	 Maka,	 sumberdaya	 alam	
Indonesia	 akan	 terus	 menjadi	 sasaran	 eksploitasi	
dengan	 berbagai	 skema	 dan	 alasan	 politiknya,	 tanpa	
adanya	upaya	 terstruktur	 dari	 negara	 untuk	merubah	
politik	ekonomi	nasional.	Ke	depan,	dalam	tempo	yang	
tidak	 terlalu	 lama,	kawasan	konservasi	 yang	memiliki	
bahan	tambang	melimpah	akan	menjadi	sasaran	politik	
ekonomi MNC sebagaimana yang diuraikan John 
Perkins. 

Kawasan	 konservasi	 dengan	 potensi	 tambangnya	
yang	besar,	 antara	 lain	di	TN	Gunung	Halimun	Salak	
(emas,	 panas	bumi),	TN	Kutai	 (batubara),	TN	Bogani	
Wartabone	 (emas),	 TN	 Lorentz	 (emas,	 tembaga),	 SM	
Balai	Raja	(migas),	TN	Bukit	Baka	Bukit	Raya	(emas),	
TN	Batang	Gadis	(emas);	di	beberapa	kawasan	memiliki	
potensi	geothermal,	seperti	yang	sudah	dikeploitasi	di	
CA	 Kamojang	 dan	 Papandayan	 (Jawa	 Barat).	 Potensi	
sumberdaya	 energi	 tersebut	 memiliki	 nilai	 potensial	
dan aktual yang sangat luar biasa besar dan bernilai 
strategis nasional. 

Target Manifesto
“Manisfesto”	adalah	sebuah	“Pernyataan	Bersama”.	

Pernyataan ini dibangun atas dasar kesadaran bersama 
yang	mendalam	tentang	pentingnya	membangun	sikap	
mental	dan	menancapkan	landasan	moral	untuk	secara	
kolektif,	agar	dapat	melakukan	gerakan	bersama	yang	
terpadu,	 solid,	 dan	mengakar	 pada	 tradisi	 konservasi	
alam di Indonesia. 

Moralitas yang dibangun atas dasar kesadaran lintas 
generasi,	 lintas	disiplin	 ilmu,	 lintas	etnik	dan	budaya,	
lintas	 kepercayaan,	 lintas	 kepentingan,	 dan	 dengan	
latar	 belakang	 sejarah	 perjalanan	 panjang	Nusantara,	
dengan 4 Pilar Kebangsaan (PancasilaUUD45Bhineka 
Tunggal	 IkaNKRI).	 Empat	 Pilar	 yang	 terus	menerus	
ditantang	 dalam	 upayanya	 merespon	 perubahan
perubahan	geologi,	 lempeng	benua,	lempeng	tektonik,	
kegempaan,	 letusan	 gunung	 api	 pada	 jajaran	 sirkum	
pasifik.	Juga	dipengaruhi	oleh	dinamika	perkembangan	
demografi,	 kebudayaan,	 pertumbuhan	 ekonomi,	
disparitas	desakota,	kerusakan	lingkungan,	perubahan	
sosial,	 intervensi	 teknologi,	 globalisasi,	 munculnya	
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polapola	 ketergantungan	 baru	 UtaraSelatan,	 serta	
masa	depan	dunia	yang	tidak	menentu.	

Ke	 depan,	 semestinya	 bangsa	 Indonesia	 yang	
menentukan	 arahan	 perubahan	 sejarah	 dunia,	
bukanlah	 sebaliknya.	 Indonesia	 selalu	 tunduk	 kepada	
para	penakluk	selama	berabadabad	lamanya.	Bahkan	
hingga	saat	ini,	dalam	bentuknya	yang	beragam	namun	
sama dalam esensinya. 

“Manifesto”	 Konservasi	 alam	 ini	 digagas	 dalam	
rangka	 untuk	 mensikapi,	 mengkritisi,	 dan	 mengkaji	
ulang	landasan	kelola	kawasan	konservasi	di	Nusantara	
ini.	 Saat	 ini,	 luas	 total	 kawasan	 konservasi	 mencapai	
27,2	 juta	hektar.	Suatu	 luasan	yang	setara	dengan	6,5	
kali	 lipat	 negeri	 Belanda	 atau	 seluas	 Britania	 Raya.	
Sungguh sumberdaya yang tidak boleh disiasiakan 
atau	dikelola	tanpa	landasan	filosofi	yang	kuat	berakar	
dari	khasanah	dan	jati	diri	bangsa	Indonesia,	termasuk	
kekuatan	 intelektual	 dan	 penguasaan	 iptek	 generasi	
saat ini. 

Maka,	 sudah	 sewajarnya	 kita	 mampu	 untuk	
menggali	 dan	 menemukan	 akar	 sejarah	 dan	 spirit	
konservasi alam Indonesia. Bukan lagi kita yang didikte 
untuk	melakukan	apa	yang	“mereka”	kehendaki,	melalui	
berbagai	 kesepakatan	 globalnya.	 Saatnya	 bertindak	
sekarang	 atau	 tidak	 samasekali.	 Kelola	 kawasan	
konservasi harus menghasilkan nilai kemanfaatan 
bagi	 bangsa	 Indonesia,	 bagi	 seluruh	 rakyat,	 dan	 juga	
bagi	 pengembangan	 ilmu	 pengetahuan	 dalam	 jangka	
panjang	 untuk	 kepentingan	 kemanusiaan	 dalam	 arti	

luas.
Modal	 dasar	 untuk	melakukan	perubahan	 sejarah	

itu,	 penulis	 sarankan	 agar	 kita	 merenungkan	 empat	
tradisi	 yang	 dikerjakan	 oleh	 Koorders,	 yang	 sampai	
dengan saat ini masih relevan dalam konteks kelola 
kawasan	konservasi.	Keempat	tradisi	tersebut	adalah:	
1)	 Riset,	perlu	dikembangkan	risetriset	unggulan	dan	

fokus	pada	bioteknologi	berbasis	sumberdaya	hutan	
dan kelautan. Hasil riset harus dijadikan bahan 
masukan	 untuk	 penyusunan	 kebijakan	 nasional	
yang	 berpihak	 pada	 kepentingan	 nasional.	 Harus	
diperkuat	 kerjasama	 lembaga	 riset	 antara	 LIPI,	
Litbang	Kehutanan,	Dewan	Riset	Nasional,	BPPT,	
pihak	BUMN,	swasta	nasional,	untuk	mendapatkan	
sinergitas	 huluhilir,	 listas	 disiplin	 keilmuan	
dan lintas sektor. BBKSDA NTT saat ini sedang 
bekerjasama	 dengan	 UNDIP,	 khususnya	 dengan	
pakar	Fisheries and Marine Science,	Dr	Agus	Trianto	
untuk	 mengekplorasi	 sponge	 (Candidaspongia 
sp),	bioaktifnya	akan	dikembangkan	menjadi	obat	
anti	 kanker.	 Ini	 hanya	 satu	 contoh	 nyata,	 potensi	
farmakologi	kawasan	konservasi	Indonesia.	

2)	 Eksplorasi	 berbagai	 potensi	 sumberdaya	 di	
lapangan	harus	dilakukan	oleh	putraputri	 terbaik	
Indonesia	 untuk	 mencegah	 terjadinya	 eksploitasi	
riset yang dilakukan oleh negaranegara Utara. 
Kontrol	 terhadap	 risetriset	 yang	 dilakukan	 oleh	
peneliti	asing	harus	dipertegas	dan	diperketat	untuk	
menghidarkan	 terjadinya	 pencurian	 intellectual 
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property right milik masyarakat Indonesia. Pada 
tahun	 2012,	 misalnya,	 Tim	 LIPI	 dalam	 kegiatan	
eksplorasinya	 telah	menemukan	paku	pohon	 jenis	
baru	endemik	Pulau	Timor,	di	CA	Mutis,	oleh	Adjie	
B.,	 Kurniawan,	 dkk,	 yang	 telah	 dimuat	 dalam	 A	
Journal	 on	 Taxonomic	 Botany	 Plant	 Sociology	 &	
Ecology.,	Vol.	13	(4):	317389,	December	20,	2012.	
Hal	 ini	 membuktikan	 kemampuan	 putraputra	
terbaik	 bangsa.	 Belum	 diketahui	 manfaat	 species	
baru	tersebut	bagi	kemanusiaan.	Namun,	suatu	saat	
pasti	akan	kita	dapatkan.	Hutan	belantara	di	Papua	
pastilah	 menyimpan	 sumberdaya	 farmakologi	
yang	 hebat.	 Hanya	 kemampuan	 putra	 putri	
terbaik bangsa Indonesialah yang ditunggu untuk 
menemukannya.	 Berdasarkan	 kajian	 pakar,	 50%	
keragaman	hayati	Indonesia	berada	di	hutan	Papua.	
Mengembalikan ratusan doktor dari Indonesia 
yang saat ini bermukim dan bekerja di berbagai 
belahan	dunia,	adalah	ide	Prof	Habibie	yang	nyata	
dan brilian dan harus kita dukung. 

3) Dokumentasi harus dilakukan dalam rangka 
mempublikasikan	 hasilhasil	 riset	 dan	 eksplorasi	
dalam	 berbagai	 bentuknya,	 seperti	 jurnal	 ilmiah	
internasional,	 bukubuku,	 promosi	 melalui	 film,	
video,	 micro	 film,	 file	 digital,	 dan	 sebagainya;	
Sebagian	 besar	 data,	 informasi,	 dan	 knowledge 
tentang	 sumberdaya	 alam	 dan	 sejarah/budaya	
Indonesia	 berada	 di	 pusatpusat	 data	 dunia.	
Antara	 lain,	di	Kew	Garden,	 Inggris;	di	Leiden,	di	
Tropenmuseum	di	Amsterdam,	di	Koninklijk	voor	
Taal,	 Land,	 en	 Volkenkunde	 (KITVL),	 Leiden;	 di	
Smithsonian	 Institute,	 Washington	 DC.	 Bahkan	
Perpustaan	 Kongres	 Amerika,	 menjadi	 pusat	
data	 elektronik	 terbesar	di	dunia,	di	 era	 teknologi	
informasi	 seperti	 saat	 ini.	 Kita	 bangga	 dengan	
Museum	Bogoriense,	di	Bogor,	yang	menyimpan	2	
juta	spesimen	tanaman	dan	 jamur.	Demikian	 juga	
dengan	Museum	Zoologi.	Kedua	Museum	penting	
itu	saat	 ini	mendapatkan	technical assistance dari 
the	Arnold	Arboretum	of	Harvard,	dan	University	
and the Royal Ontario Museum. 

4)	 Kerjasama	 dalam	 pendanaan	 konservasi	 alam	
jangka	 panjang,	 perlu	 didorong	 dalam	 bentuk	
trust fund konservasi alam yang melibatkan 
pemerintah,	 masyarakat,	 lembaga	 swadaya	

masyarakat	 dan	 pihak	 swasta.	 Dukungan	
pendanaan	 dari	 pemerintah	 negaranegara	 Utara	
untuk	 kepentingan	 konservasi	 alam	 sebaiknya	
didorong	 atas	 dasar	 prinsip	 saling	 menghormati,	
saling	 percaya,	 dan	 saling	 menguntungkan.	
Sumatera semestinya sudah memiliki TrustFund,	
yang akan berguna dalam melestarikan hutan alam 
Sumatera,	 mengatasi	 berbagai	 masalah	 konflik	
manusiasatwa,	 kebakaran	 lahan	 dan	 hutan,	 dan	
berbagai macam bencana lainnya. TrustFund juga 
dapat	mendukung	risetriset	terapan	dalam	rangka	
pengembangan	potensi	sumberdaya	alam	di	hutan
hutan	 taman	 nasional	 dan	 kawasan	 konservasi	
lainnya	 di	 seluruh	 Sumatera.	 Pihak	 swasta,	
pengusaha	 sawit,	 pertambangan,	 HPH,	 HTI,	 dan	
pelaku	 ekonomi	 lainnya,	 dan	 siapapun	 yang	 telah	
berkontribusi	 dan	 mengakibatkan	 perubahan	
bentang alam dan kerusakan lingkungan dalam arti 
luas.	 Mereka	 seharusnya	 menjadi	 garda	 terdepan	
dalam	 mengumpulkan	 dana	 untuk	 TrustFund 
Konservasi Sumatera. 

Penutup
Untuk melestarikan dan memanfaatkan sumbder

daya	alam	hayati	di	27,2	juta	hektar	kawasan	konservasi,	
diperlukan	dukungan	politik	 yang	kuat	 dan	konsisten	
lintas	generasi,	dan	tidak	terjebak	pada	mentalitas	siklus	
lima tahunan. Scientist Indonesia harus bahu membahu 
bekerja	 tanpa	 lelah	menemukan	 rahasia	 hutan	 tropis	
dan	potensi	kelautan	Indonesia,	agar	dapat	ditemukan	
kemanfaatannya	bagi	kemanusiaan.	Kerjasama	peniliti
swasta	nasional	untuk	pengembangan	risetriset	dasar	
dan	 riset	 terapan,	 harus	 difasilitasi	 oleh	 pemerintah.	
Kita	perlu	belajar	dari	Thailand,	bagaimana	bioteknologi	
telah	 terbukti	 mampu	 membangun	 pertanian	 dan	
perkebunan	yang	 luar	biasa	dan	mampu	memasarkan	
produkproduknya	ke	 seluruh	penjuru	Asia	Tenggara.	
Maka,	 berbagai	 hambatan	 kerjasama	 dan	 masalah
masalah	 lain	 seharusnya	 dapat	 diselesaikan	 dan	
difasilitasi	 oleh	 pemerintah.	 Termasuk	 hambatan	
dalam	hal	kerjasama	lintas	sektor	pembangunan	yang	
telah	 menjadi	 rahasia	 umum.	 Prinsip	 pengembangan	
sumberdaya	 hayati	 di	 27,2	 juta	 hektar	 kawasan	
konservasi	 seharusnya	 tetap	 berpegang	 pada	 4	 Pilar	
Kebangsaan,	demi	kemaslahatan	rakyat	Indonesia.	
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Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya 
hutan di Indonesia sebagai 

konsekuensi logis anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa mengacu 
pada	 ideologi	 penguasaan	 dan	
pemanfaatan	 sumber	 daya	

alam,	 sebagaimana	 tercermin	 dalam	 Pasal	 33	 ayat	
(3) Undangundang Dasar 1945. Negara menguasai 
sumber	daya	alam	termasuk	hutan	dipergunakan	untuk	
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Campur	 tangan	 Pemerintah	 tersebut	 diatas	
menunjukkan	 bahwa	 Indonesia	 menganut	 konsep	
Negara kesejahteraan (welfare state).	Campur	 tangan	
Pemerintah tersebut diberi bentuk hukum agar segala 
sesuatunya	tidak	simpang	siur	dan	tidak	menimbulkan	
keraguraguan	 pada	 semua	 pihak	 yang	 bersangkutan	
dan	 bilamana	 menimbulkan	 konflik,	 penyelesaiannya	
lebih mudah.

Bentuk	hukum	tersebut	adalah	mutlak	perlu,	oleh	
sebab	fungsi	hukum	modern	adalah:	Pertama,	untuk	
menertibkan	masyarakat;	Kedua,	untuk	mengatur	lalu	
lintas	kehidupan	bersama	masyarakat;	Ketiga,	untuk	
mencegah	 dan	 menyelesaikan	 sengketa;	 Keempat,	
untuk	 menegakkan	 kedamaian	 dan	 ketertiban;	
Kelima,	untuk	mengukur	tata	cara	penegakkan	hukum	
dan	penciptaan	keamanan;	Keenam,	untuk	mengubah	
tatanan	 masyarakat;	 Ketujuh,	 untuk	 mengatur	 tata	
cara	pengubahan	dan	perubahan	keadaan	dalam	rangka	
pelaksanaan	ideologi	tersebut.	

Dalam	 pelaksanaan	 ideologi	 penguasaan	 dan	
pemanfaatan	 sumber	 daya	 hutan	 tersebut	 dijabarkan	
dalam	 Peraturan	 Perundangundangan	 antara	 lain:	
Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
dan Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan	beserta	peraturan	pelaksanaannya.
Di dalam Undangundang Kehutanan Pasal 4 ayat 

(1)	 disebutkan	 bahwa	 semua	 hutan	 dalam	 wilayah	
Republik	 Indonesia,	 termasuk	 kekayaan	 alam	 yang	
terkandung	 didalamnya,	 dikuasai	 oleh	 Negara.	 Di	
dalam	ayat	 (2)	disebutkan	bahwa	hak	menguasai	dari	
Negara	 yang	 tersebut	 pada	 ayat	 (1)	 diatur	 dengan	
memberi	wewenang	kepada	Negara	untuk:	Pertama,	
menetapkan	dan	mengatur	perencanaan,	peruntukkan,	
penyediaan	 dan	 penggunaan	 hutan	 sesuai	 dengan	
fungsinya	 dalam	memberikan	manfaat	 kepada	 rakyat	
dan	 Negara;	 Kedua,	 menentukan	 dan	 mengatur	
hubunganhubungan hukum antara orang atau badan 
hukum	 dengan	 hutan,	 dan	 mengatur	 perbuatan
perbuatan	 hukum	 mengenai	 hutan.	 Berdasarkan	
ketentuan	 undangundang	 ini,	 Pemerintah	 dapat	
mengatur	pemberian	hakhak	atas	hutan	kepada	subyek	
hukum,	apakah	perorangan	atau	badan	hukum.

Kondisi Perundang-Undangan Sektor 
Kehutanan Saat Ini

Peraturan di sektor Kehutanan saat ini di dominasi 
oleh	 peraturan	 perundangundangan	 yang	 bersifat	
command and control yang di tandai dengan adanya 
persyaratan	 standar	 tertentu,pemberian	 izin	 dan	
sanksi bagi yang melanggar. Hal tersebut sebagaimana 
diatur dalam Undangundang No.5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Hayati dan Undangundang No. 
41	 tahun	 1999	 tentang	 Kehutanan	 beserta	 peraturan	
pelaksanaanya.	

Perumusan	 kebijakan	 dengan	 pendekatan	
command and control tidak efektif dikarenakan 
Sembilan	kelemahan	yaitu:

Pertama,	 instrument command and control 
mensyaratkan	 pembuatan	 kebijakan	 mempunyai	
kebijakan	yang	komprehensif	dan	akurat	dari	cara	kerja	

 PEMBANGUNAN HUKUM KEHUTANAN 
MENUJU SMART REGULATIONS

 Oleh: Dr. Budi Riyanto, SH

22 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Artikel Utama



dan	kapasitas	suatu	kegiatan.
Kedua, instrument command and control 

tidak	 menyediakan	 insentif	 bagi	 perusahaan	 untuk	
melampaui	 standar	 minimum	 yang	 telah	 ditetapkan,	
khususnya	 perusahaan	 yang	 telah	 berinvestasi	 dalam	
teknologi	pengendalian	lingkungan/pengelolaan	hutan.

Ketiga, instrument command and control 
penegakkannya	 mahal	 dan	 sulit,	 ini	 sangat	 penting	
karena	hal	ini	berdampak	negatif	terhadap	kehandalan
nya.	Walaupun	 sementara	 badanbadan	 terikat	 untuk	
menegakkan,	 sebagian	 besar	 rezim	 pengaturan	 tidak	
mempunyai	sumber	daya	memadai.

Keempat, instrument command and control 
rentan	terhadap	manipulasi	politik.

Kelima, instrument command and control 
dapat	 menyebabkan	 kompleksitas	 administrasi	 dan	
pembatasan	hukum.

Keenam, instrument command and control tidak 
efisien	 karena	 biaya	 untuk	 penataan	 besar.	 Ketidak	
efisienan	 ini	 dapat	 ditinjau	 baik	 dari	 sisi	 Pemerintah	
sebagai	 pembuat	 dan	 pengawas	 kebijakan	 maupun	
pihak	pelaku	ekonomi.

Ketujuh, instrument command and control 
kurang	akomodatif	(kaku)	tidak	fleksibel.

Kedelapan, instrument command and control 
muatannya	 terlalu	 padat	 sehingga	 ada	 titik	 jenuh	
antara	 masyarakat	 yang	 diatur	 dengan	 peraturannya	
itu sendiri.

Kesembilan, instrument command and control 
tidak	mendorong	kreatifitas.

Berdasarkan	 pendekatan	 ini,	 pihak	 yang	 diatur	
akan	menjalankan	apa	yang	mereka	harus	taati	dengan	
standar	pengaturan.

Pengaturan yang demikian dimungkinkan karena 
beberapa	 hal	 antara	 lain	 lemahnya	 perancangan	
perundangundangan.

Proses	 perancangan	 suatu	 perundangundangan	
baik	 pada	 tingkat	 policy level	 maupun	 pada	
institusional level kualitasnya ditentukan antara lain 
oleh	pemahaman	terhadap	substansi	yang	akan	diatur/
ditetapkan	 maupun	 keahlian	 perancangan	 peraturan	
bagi	para	legal drafter.

Muchsan	 (2000)	 mengutip	 beberapa	 teori	 dalam	
pembuatan	 hukum	 agar	 produk	 hukum	 tersebut	
berkualitas	baik,	yaitu:

Pertama,	Teori	Formil	sebagaimana	dikemukakan	
Rick	 Dicjerson	 (Rick	 Dickerson,	 1997:	 24)	 menurut	
sarjana	 ini,	 hukum	 yang	 baik	 minimal	 memenuhi	 2	
(dua)	syarat,	yakni:
1.	 Mengatur	 permasalahan	 secara	 rigid,	 tidak	 secara	

global.	 Semua	 permasalahan	 harus	 secara	 tuntas,	
jelas dan tegas.

2.	 Dihindari	 terjadinya	 delegatie	 van	 wetgeving,	
peralihan	 kewenangan	mengatur	 kepada	 lembaga	
lain,	khususnya	eksekutif.
Dengan	 dua	 persyaratan	 ini,	 produk	 hukum	

tersebut,	langsung	dapat	dilaksanakan	(applied),	tidak	
usah	menunggu	peraturan	pelaksanaannya.	Ini	berarti	
produk	 hukum	 tersebut	 memiliki	 tingkat	 kepastian	
hukum (rechtzekerheid)	 yang	 tinggi.	 Di	 samping	 itu,	
dengan	 memenuhi	 dua	 persyaratan	 tersebut,	 fungsi	
penjelasan	tidak	relevan.

Kedua, Teori Materiil sebagaimana dikemukakan 
oleh	 Leopold	 Pospisil	 (Pospisil,	 1979:	 121).	 Pospisil	
berpendapat	 bahwa	 hukum	 yang	 berlaku	 dalam	
suatu	 Negara	 dapat	 dikelompokkan	 menjadi	 2	 (dua)	
kelompok,	yakni:
1. Authoritarian law;
2. Common law.

Authoritarian law,	merupakan	 produk	 hukum	
dari	 penguasa	 (author/overhead) sehingga keadilan 
dan kebenaran didasarkan atas kesadaran hukum 
penguasa.	

Common law,	 merupakan	 produk	 hukum	 yang	
berasal	dan	hidup	dalam	masyarakat,	sehingga	adil	dan	
benar menurut legal awareness.

Keunggulan	authoritarian	law	ada	dua,	yakni:
1.	 Memiliki	kepastian	hukum	yang	tinggi;
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2.	 Daya	paksanya	tinggi.
Kelemahannya tidak menjamin obyektivitas 

keadilan dan bersifat statis. Sebaliknya common law 
memiliki	kelemahan	dalam	dua	hal,	yakni:
1.	 Kepastian	hukum	rendah;
2.	 Daya	paksanya	juga	rencah.

Keunggulannya bersifat dinamis dan obyektivitas 
keadilan	 tinggi.	 Sehubungan	 dengan	 ini.	 Pospisil	
sampai	 pada	 kesimpulan,	 produk	 hukum	 yang	 baik	
adalah yang materinya sebanyak mungkin ditimba 
dari Common law,	akan	tetapi	bentuknya	diberi	wadah	
authoritarian law.

Ketiga,	Teori	Filosofis	sebagaimana	dikemukakan	
oleh	Jeremy	Bentham	(Bentham,	1997:	71).	Sarjana	ini	
mengemukakan	produk	hukum	baik	 apabila	memiliki	
tiga	bersifat	berlaku,	yakni:
1.	 Sifat	filosofis;
2. Sifat sosiologis dan 
3. Sifat yuridis.

Berlaku	 secara	 filosofis	 berarti	 produk	 hukum	
tersebut	 mampu	 mencerminkan	 filsafat	 hidup	 yang	
dianut oleh masyarakat dimana hukum tersebut 
hidup.	 Berlaku	 sosiologis,	 produk	 hukum	 tersebut	
mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran yang 
hidup	 dalam	 masyarakat.	 Sedangkan	 berlaku	 secara	
yuridis,	 produk	 hukum	 tersebut	 tidak	 bertentangan	
dengan	produkproduk	hukum	lainnya.

Menurut	Maria	Farida	Indrati	(1998)	bahwa	dalam	
proses	 penyusunan	 Peraturan	 Perundangundangan	
terdapat	 “gangguan”	 komunikasi	 antara	 pembentuk	
peraturan	 perundangundangan	 dengan	 masyarakat	
pembacaannya	yang	pada	umumnya	bukan	ahli	sering	
terjadi.	Hal	 tersebut	dapat	 terjadi	karena	penggunaan	
bahasa	 yang	 teknis	 yuridis	 yang	 tak	 dapat	 dielakkan.	
Maka	untuk	menghindari	hal	tersebut	perlu	diusahakan	
langkahlangkah	sebagai	berikut:

Pertama,	Perlu	adanya	penjelasan	dan	penyuluhan	
lebih banyak mengenai latar belakang lahirnya 
peraturan	 perundangundangan	 serta	 keadaan	 yang	
mempengaruhinya	 sehingga	 penggunaan	 katakata,	
kalimat	 dan	 ungkapan	 di	 dalamnya	 dapat	 dipahami	
lebih baik.

Kedua, Penggunaan ragam bahasa teknis 
memang	tidak	dapat	dihindarkan	dimanamana,	tetapi	
penggunaan	ragam	bahasa	teknis	perundangundangan	

dapat	diatur	 lebih	baik	daripada	 ragam	bahasa	 teknis	
lainnya;	 jargon	 atau	 bahasa	 yang	 tipikal	 dank	 has	
di	 bidang	 hukum	 dapat	 diganti,	 misalnya	 “ciptaan
ciptaan”	baru	hendaknya	tidak	makin	menyulitkan.

Ketiga,	 Definisi	 yang	 dapat	 menjelaskan	
disana	 sini	 digunakan	 untuk	 memberikan	 ketepatan	
pengertian.	Tetapi	arti	katakata	yang	sudah	diketahui	
masyarakat	 tidak	 perlu	 didefinisikan;	 apabila	 definisi	
sulit	dirumuskan,	uraian	pengertian	dapat	digunakan.

Colombotos	 mensyarakatkan	 suatu	 peraturan	
perundangundangan	 dianggap	 efektif	 apabila	
memenuhi unsureunsur sebagai berikut (Tomasic 
1979:35	dalam	Jufrina	Rizal,	2000):
1. Adanya tingkat kesesuaian hukum antara nilainilai 

yang	ada;
2.	 Kemungkinan	pelaksanaan	hukumnya;
3.	 Kemurnian	 kebijakan	 pemerintah	 dan	 ketekunan	

dalam	pelaksanaan	hukum.
Menurut	Soerjono	Soekanto,	suatu	peraturan	atau	

kaidah	yang	baru	diperkenalkan	harus	melalui	proses	
institusionalisasi	yaitu	proses	yang	harus	dilewati	oleh	
suatu	kaidah	yang	baru	untuk	agar	dikenal,	diakui	dan	
dihargai	serta	ditaati	oleh	warga	masyarakat.

Proses untuk menanamkan kaidahkaidah dalam 
masyarakat	dipengaruhi	oleh	tiga	hal:	
1.	 Efektifas	menanam/upaya	pemerintah;
2.	 Kekuatan	menentang	dari	masyarakat;
3.	 Kecepatan	pemerintah	untuk	menanamkan	unsur

unsur yang baru.
Yang dimaksudkan dengan yang disebutkan 

efektifitas	 menanam	 adalah	 hasil	 yang	 positif	 dari	
penggunaan	 tenaga	 manusia.	 Alatalat	 organisasi	
dan metoda untuk menanamkan lembagalembaga 
baru di dalam masyarakat. Kekuatan menentang 
dari	 masyarakat	 mempunyai	 pengaruh	 yang	 negative	
terhadap	kemungkinan	berhasilnya	proses	kelembagaan	
ketiga	adalah	kecepatan	menanam,	maksudnya	panjang	
pendeknya	 waktu	 menanam.	 Semakin	 tergesagesa	
orang	 menanam	 dan	 semakin	 kecil	 efekny	 terhadap	
masyarakat. Semakin tenang menanam dan semakin 
cukup	waktu	maka	semakin	besar	efeknya.

Dengan	 demikian	 berarti	 apabila	 efektifitas	
menanam	 kecil,	 sedang	 kekuatan	 menentang	 dari	
masyarakat.	 Maka	 kemungkinan	 berhasilnya	 proses	
pelembagaan.	Menjadi	kecil	atau	tidak	ada	sama	sekali	
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sebaliknya	 apabila	 efektifitas	menanam	dan	 kekuatan	
menentang	 kecil,	 maka	 proses	 pelembagaan	 menjadi	
lancar.

Menuju Pengaturan Smart Regulations
Dalam	 mengatasi	 kesenjangan	 pengaturan	

untuk	 menuju	 pengelolaan	 hutan	 lestari	 maka	 perlu	
perubahan	 cara	 berfikir	 (mindset)	 dalam	 penentuan	
kebijakan	 pengelolaan	 hutan	 yang	 dikenal	 dengan	
pengaturan	 yang	 bijak	 (Smart Regulations) di sektor 
kehutanan.

Pertama, swakelola	 bahwa	 pengelolaan	 hutan	
agar mandiri dan tidak menjadi beban Pemerintah 
sehingga	menambah	kreativitas	dan	tanggung	jawwab	
pengelolaan.

Kedua, perlunya	 mengatur	 ketentuan	 insetif	
dan	 disinsentif	 dalam	 praturan	 perundangundangan	
kehutanan guna memacu dunia usaha.

Ketiga, desentralisasi,	 sejalan	 dengan	 iklim	
otonomi daerah maka kebijakan desentraslisasi sudah 
menjadi	 keharusan	 memberikan	 kewenangan	 yang	
cukup	kepada	instansi/aparat	di	daerah	yang	langsung	
menangani	 pengelolaan	 hutan	 (front line workers). 
Desentralisasi	 pemerintahan	 akan	 memudahkan	
partisipasi	 masyarakat,	 serta	 terciptanya	 suasana	
kerjasama Tim.

Keempat, kinerja	 pengelolaan	 hutan	 harus	
didasarkan	 pada	 hasil	 (out come)	 yang	 dicapai,	 buka	
sumberdaya (input)	yang	diperoleh	atau	pada	ketentuan	

procedural.	Prosedur	kinerja	yang	berbelitbelit	harus	
dihilangkan.

Kelima, kebijakan	pengelolaan	hutan	harus	dapat	
memanfaatkan	 mekanisasi	 pasar	 untuk	 memenuhi	
kebutuhan masyarakat dan memacu iklim investasi.

Keenam, kebijakan	 pengelolaan	 hutan	 harus	
mampu	 mengantisipasi	 masalah	 public	 agar	 mampu	
melakukan	tindakan	preventif	(pencegahan).

Ketujuh,	 kebijakan	 pengelolaan	 hutan	 harus	
berorientasi	 pada	 pemberdayaan	 dan	 peran	 serta	
masyarakat.

Pemberdayaan	 merupakan	 suatu	 proses	 yang	
menyangkut hubunganhubungan kekuasaan 
(kekuatan)	 yang	 berubah	 antara	 individu,	 kelompok	
dan	 lembagalembaga	 sosial.	 Selain	 daripada	 itu	
pemberdayaan	 juga	 merupakan	 proses	 perubahan	
pribadi	 karena	 masingmasing	 individu	 mengambil	
tindakan atas nama mereka sendiri dan kemudian 
mempertegas	kembali	pemahamannya	terhadap	dunia	
tempat	tinggal.

Pemberdayaan	 juga	 berarti	 pembagian	 kekuasaan	
yang adil (equitable sharing of power) sehingga 
meningkatkan	 kesadaran	 politis	 dan	 kekuasaan	
kelompok	 yang	 lemah	 serta	 memperbesar	 pengaruh	
mereka	 terhadap	 proses	 dan	 hasil	 pembangunan.	
Dalam	perspektif	lingkungan,	pemberdayaan	mengacu	
pada	 pengamanan	 akses	 terhadap	 sumberdaya	 alam	
dan	pengelolaan	lestari.

Secara	sederhana,	konsep	pemberdayaan	mengacu	
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pada	 kemampuan	 masyarakat	 untuk	 mencapai	 akses	
dan	 control	 sumbersumber	 kehidupan.	 Kebijakan	
pemberdayaan	 sejalan	 dengan	 filosofis	 pembangunan	
kehutanan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. 
Apabila	 masyarakat	 telah	 sejahtera	 maka	 diharapkan	
akan	 dapat	 berpartisifasi	 dalam	 pengelolaan	 hutan	
sehingga hutan lestari.

Selain hal tersebut diatas dalam Perencanaan 
Pembangunan Hukum Nasional 20152019 disebutkan 
strategi	 yang	 perlu	 dikembangkan	 dalam	 pengelolaan	
sumberdaya	alam	termasuk	kehutanan	pasca	otonomi	
daerah	adalah:

Pertama, hubungannya antara sektor agar 
terkoordinasi	 dengan	 baik,	 karena	 itu	 diperlukan	
aturan mengenai bagaimana melakukan koordinasi 
dalam	pengelolaan	sumberdaya	alam.

Kedua, mengurangi atau bahkan menghilangkan 
kontradiksi	 diantara	 peraturan	 perundangundangan	
yang	mengatur	pengelolaan	sumberdaya	alam,	dengan	
mencocokkan visi dan misi masingmasing.

Ketiga, perlunya	 mengkaji	 ulang	 mengenai	
keputusan	tentang	izin	kegiatan	yang	berkaitan	dengan	
pengelolaan	sumberdaya	alam	di	daerah.

Untuk	 itu	 setiap	 kebijakan	 dan	 peraturan	
perundangundangan	 yang	 terkait	 sumberdaya	 alam,	
harus	dilandasi	prinsipprinsip:	
1.	 Memelihara	dan	mempertahankan	keutuhan	NKRI;
2.	 Menghormati	dan	menjunjung	tinggi	HAM;
3.	 Menghormati	 supremasi	 hukum	 dengan	 meng

akomodasi	 keanekaragaman	 dalam	 unifikasi	
hukum;

4.	 Menyejahterakan	 rakyat,	 terutama	 melalui	
peningkatan	kualitas	SDA;

5.	 Mengembangkan	 demokrasi,	 kepatuhan	 hukum,	
transparansi	dan	optimalisasi	partisipasi	rakyat.

6.	 Memelihara	 keberlanjutan	 yang	 dapat	 member	
manfaat	 yang	 optimal,	 baik	 untuk	 generasi	
sekarang	 maupun	 generasi	 mendatang	 dengan	
tetap	 memperhatikan	 daya	 tampung	 dan	 daya	
dukung lingkungan.

7.	 Melaksanakan	fungsi	sosial,	kelestarian	dan	fungsi	
ekologis	sesuai	kondisi	budaya	setempat.

8.	 Meningkatkan	 keterpaduan	 dan	 koordinasi	 antar	
sector	 pembangunan	 dan	 antar	 daerah	 dalam	
pelaksanaan	pembaruan	agrarian	dan	pengelolaan	

sumberdaya alam.
9. Menghormati dan melindungi hak masyarakat adat.
10.	Mengupayakan	 keseimbangan	 hak	 dan	 kewajiban	

Negara,	 pemerintah	 pusat,	 pemerintah	 daerah	
(provinsi,	 kabupaten/kota,	 desa),	masyarakat	 dan	
individu.

11.	 Melaksanakan	 desentralisasi	 berupa	 pembagian	
kewenangan	 di	 tingkat	 nasional,	 daerah	 provinsi,	
kabupaten/kota	dan	desa	berkaitan	dengan	alokasi	
dan	pengelolaan	SDA.

Peran Pemerintah Daerah (Pemda)
Dengan telah diundangkannya Undangundang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
sebagai	 pengganti	 Undangundang	 Nomor	 22	 Tahun	
1999,	 maka	 Pemerintah	 Daerah	 mempunyai	 peran	
yang	 besar	 dalam	 mendukung	 pengelolaan	 hutan.	
Untuk itu dalam era desentralisasi sekarang ini PEMDA 
hendaknya	 mampu	 menciptakan	 iklim	 demokrasi	
yang	 merupakan	 payung	 desentralisasi.	 Demokrasi	
memerlukan	 kepastian	 hukum,	 dengan	 demikian	
PEMDA	 harus	 mampu	 menciptakan	 produk	 hukum	
yang	 dapat	 mendukung	 fungsi	 hutan	 agar	 dapat	
dimanfaatkan oleh masyarakat secara lestari dalam 
rangka	peningkatan	kesejahteraannya.

Dalam	 penetapan	 kebijakan	 Pemda	 hendaknya	
mengacu	 pada	 peraturan	 perundangundangan	 yang	
berlaku	dan	selalu	melakukan	penelitian	dan	pengkajian	
baik	 teknis	 Kehutanan	 maupun	 sosial	 ekonomi	
masyarakat	sekitar	hutan	agar	kebijakan	yang	ditempuh	
benarbenar memenuhi kebutuhan riil masyarakat. 
Sebagai	 misal	 dukungan	 PEMDA	 dalam	 pengelolaan	
satwa	liar	khususnya	gajah	Sumatera	maka	Pemerintah	
Daerah	dituntut	untuk	mampu	menciptakan	Peraturan	
Daerah	 yang	 menetapkan	 habitat	 gajah	 Sumatera	 di	
luar	kawasan	hutan	konservasi,	kawasan	hutan	lindung	
maupun	kawasan	hutan	produksi.	Dengan	menetapkan	
koridorkoridor	 satwaliar	 khususnya	 gajah	 di	 luar	
kawasan	 hutan	 dan	 sebagai	 wilayah	 yang	 dilindungi	
maka	pelestarian	gajah	sumatera	dan	habitatnya	akan	
terwujud.	Dalam	hal	pelaksanaan	hasil	studi	mengenai	
Analisis	Dampak	Lingkungan	maka	Pemerintah	Daerah	
dituntut	 untuk	 melakukan	 pengawasan	 secara	 ketat	
khususnya	pelaksanaan	Rencana	Kelola	Lingkungan	dan	
Rencana	 Pemantauan	 Lingkungan.	 Dengan	 demikian	
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peran	PEMDA	akan	semakin	nyata	dalam	mendukung	
pengelolaan	 sumber	 daya	 alam	 yang	 lestari.	 Selain	
daripada	 itu	 untuk	 dukungan	 terhadap	 keberadaan	
kawasan	hutan	konservasi,	maka	PEMDA	cukup	besar	
antara	lain	dalam	rangka	penetapan	mintakat	penyangga	
(Zona	 Penyangga)	 kawasan	 konservasi	 hendaknya	
PEMDA	 sangat	 pro	 aktif	 khususnya	 untuk	 areal	 di	
luar	kawasan	hutan	yang	berbatasan	dengan	kawasan	
hutan	 konservasi.	 Pengelolaan	 mintakat	 penyangga	
sangat	menentukan	keberhasilan	pengelolaan	kawasan	
hutan	 konservasi.	 Demikian	 pula	 kaitannya	 dengan	
Masyarakat	Hukum	Adat	dalam	pengelolaan	hutan	adat.	
PEMDA	 hendaknya	 aktif	 dalam	 penyusunan	 PERDA	
untuk	menetapkan	keberadan	Masyarakat	Hukum	Adat	
secara	 obyektif	 dan	 rasional	 serta	 transparan	 dengan	
melibatkan	para	pakar	Antropologi	Budaya,	Sosiologi,	
Hukum Adat dan instansi terkait. Peraturan Daerah 
yang	 ditetapkan	 PEMDA	 tentang	Masyarakat	Hukum	
Adat	akan	membawa	konsekuensi	adanya	wilayah	adat	
sebagai	 tempat	hidupnya	yang	dimungkinkan	wilayah	
tersebut	 berupa	 kawasan	 hutan.	 Kawasan	 hutan	
yang	 merupakan	 wilayah	 Masyarakat	 Hukum	 Adat	
tersebut	 diusulkan	 kepada	Menteri	 Kehutanan	 untuk	
mendapatkan	 penetapan	 sebagai	 kawasan	 hutan	 adat	
yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.

Penutup
Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam 

perundangundangan	 sektor	 kehutanan	 hendaknya	

mengacu	 pada	 semangat	 gotong	 royong	 yang	
merupakan	inti	dari	sumber	hukum	Bangsa	Indonesia	
yaitu Pancasila. 

Untuk	 itu	 setiap	 kebijakan	 yang	 diterbitkan	 oleh	
Pemerintah	terkait	pengelolaan	hutan	harus	melibatkan	
3	 (tiga)	 komponen	 masyarakat	 yaitu	 Pemerintah,	
Swasta	dan	masyarakat.

Dalam	 pembaruan	 hokum	 kehutanan	 perlu	
melakukan	 perubahan	 UndangUndang	 No.5	 tahun	
1990 dan UndangUndang No.41 tahun 1999. 
Perubahan Undangundang tersebut tidak secara 
keseluruhan,	 namun	materi	 yang	masih	 relevan	 tetap	
dipertahankan	 sedangkan	 yang	 diubah	 adalah	materi	
dalam Batang Tubuh yang sudah tidak relevan atau 
tidak	dapat	di	implementasikan.

Dengan demikian Perundangundangan di sektor 
kehutanan	ke	depan	merupakan	living law yang sebagai 
inner order dari masyarakat mencerminkan nilainilai 
yang	hidup	didalamnya.

Perumusan	kebijakan	yang	mengarah	pada	Smart 
Regulations	 adalah	 pendekatan	 yang	 tepat,	 karena	
sejalan	dengan	watak	kawasan	hutan	yang	site specific 
dan	 banyaknya	 permasalahan	 sosial	 kemasyarakatan.	
Dengan	 demikian	 peraturan	 Perundangundangan	
yang	dibuat	oleh	Pemerintah	mampu	mengakomodasi	
kebutuhan	di	masyarakat	dan	dapat	di	implementasikan	
dengan memenuhi rasa keadilan serta member 
kepastian	hukum.
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Gambaran Umum

Kawasan	 hutan	 Indonesia	
seluas	 132,4	 juta	 hektare	

yang terdiri atas hutan konservasi 
(14,8	 persen),	 hutan	 lindung	
(22,55	persen)	dan	hutan	produksi	
(62,57	 persen)	 menyimpan	 ber

bagai kekayaan sumberdaya dan menjadi sumber 
penghidupan	 bagi	 banyak	 kalangan,	 terutama	 bagi	
masyarakat	 yang	 hidup	 di	 dalam	 atau	 di	 sekitarnya,	
termasuk yang dikenal dengan sebutan masyarakat 
hukum adat.

Luas	 kawasan	 hutan	 yang	 mencapai	 71	 persen	
dari	 luas	 daratan	 Indonesia	 tersebut	 dipastikan	 akan	
terus	 menerus	 memperoleh	 tekanan	 dari	 kelompok	
kepentingan	 non	 kehutanan	 dan	 masyarakat	 yang	
membutuhkannya,	atau	yang	seharihari	menggantung
kan	 hidupnya	 dari	 kekayaan	 sumber	 daya	 hutan	 dan	
lahan	hutan.	Berbagai	peraturan	dan	ketentuan	hukum	
yang	diterapkan	pemerintah	untuk	menjaga	kelestarian	
kawasan	hutan	ternyata	tidak	cukup	mampu	meredam	
terjadinya	 sengketa	 dan	 konflik	 lahan	 kawasan	 hutan	
yang terjadi di semua fungsi hutan.

Apalagi	sejak	era	otonomi	daerah	yang	diberlakukan	
mulai	 1	 Januari	 2001,	 terjadi	 perubahan	 kebijakan	
di	 mana	 kewenangan	 dalam	 memberikan	 perijinan	
di	 semua	 kawasan	 hutan	 harus	 melalui	 perijinan	
oleh	 Bupati/Gubernur.	 Kebijakan	 politik	 yang	 sering	
disalahgunakan	ini	pun	semakin	mendorong	terjadinya	
sengketa	 lahan/	 pertanahan	 sampai	 meluas	 menjadi	
konflik	 sosial	 di	 masyarakat.	 Demikian	 pula	 dampak	
reformasi	 yang	 diikuti	 maraknya	 pemekaran	 daerah	
tanpa	 di	 sertai	 peta	 batas	 yang	 jelas,	 perubahan	
Rencana	Tata	Ruang	Wilayah	Propinsi/Kabupaten	yang	
terus diusulkan daerah yang menyebabkan terjadinya 
perubahan	 status	 dan	 peruntukan	 tanah/ruang,	 serta	
digulirkannya	 kebijakan	 reforma	 agraria,	 berpotensi	
menambah	 komplikasi	 terjadinya	 sengketa	 lahan/

pertanahan	di	kawasan	hutan	tersebut.
Sengketa	 dan	 konflik	 lahan	 hutan	 berpotensi	 dan	

bahkan	 telah	merusak	 kelestarian	 sumberdaya	 hutan,	
di antaranya mengakibatkan bencana lingkungan 
yang	 membahayakan	 kehidupan	 umat	 manusia	 dan	
kehidupan	 lainnya.	 Sengketa	 dan	 konflik	 lahan	 di	
kawasan	 hutan	 yang	 terjadi	 membuat	 pengusaha	
kehutanan	 yang	 memiliki	 konsesi	 perijinan	 untuk	
mengolah kemanfaatan sumberdaya hutan terganggu 
dan	 tidak	 memiliki	 kepastian	 berusaha.	 Di	 sisi	 lain	
masyarakat yang merasa memiliki hak adat atas lahan 
kawasan	 hutan	 merasa	 dipinggirkan	 oleh	 masuknya	
pemegang	 konsesi	 kawasan.	 Dan	 celah	 konflik	 lahan	
hutan	 tersebut	 kini	 banyak	 dimanfaatkan	 kelompok
kelompok	 masyarakat	 lain	 yang	 sibuk	 mencari	
keuntungan,	 menyebabkan	 konflik	 lahan	 hutan	
semakin banyak terjadi.

Persoalan	 tenurial	di	 kawasan	hutan	diperkirakan	
terus	 berkembang	 apalagi	 di	 era	 kebebasan	
demokratisasi,	 reformasi	 dan	 otonomi	 daerah	 ini.	
Berbagai	 pihak	 diharapkan	 berupaya	 untuk	 dapat	
meredam	 sengketa	 dan	 konflik	 lahan	 yang	 sangat	
merugikan	 dan	 cenderung	 mengakibatkan	 perusakan	
sumberdaya	 hutan	 dan	 lingkungan	 tersebut,	 maupun	
mampu	mengendalikan	situasi	sosial	pasca	konflik.	

Sebab-sebab Terjadinya Sengketa dan 
Konflik Lahan di Kawasan Hutan
1. Sengketa dan konflik pertanahan

Secara	 umum,	 permasalahan	 pertanahan	 yang	
timbul,	 termasuk	 di	 kawasan	 hutan,	 bermula	 dari	
adanya sengketa tanah. Sengketa tanah itu sendiri 
sebenarnya	adalah	refleksi	perebutan	akses	penguasaan	
sumberdaya.

Sengketa	dapat	berawal	dari	gugatan	atas	sebidang	
tanah	yang	dikuasai	oleh	individu,	perusahaan	ataupun	
pemerintah	oleh	pihak	lain,	atau	gugatan	oleh	masing
masing	 pihak.	 Sengketa	 tanah	 dapat	 meningkat	

SENGKETA DAN KONFLIK LAHAN
DI KAWASAN HUTAN

Oleh: Transtoto Handadhari
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menjadi	 kasus	 penyerobotan	 tanah,	 pemasangan	
patok	 dan	 menghalangi	 kegiatan	 usaha	 pihakpihak	
lain	 yang	 menjadi	 lawan	 sengketa.	 Sengketa	 tanah	
tersebut	 apabila	 tidak	dapat	diselesaikan	dengan	baik	
dan	tuntas,	dan	apalagi	kalau	sudah	melibatkan	massa,	
dan	 atau	 pihak	 ketiga	 yang	 mempunyai	 kepentingan	
tertentu,	 dapat	 berkembang	 meluas	 menjadi	 konflik	
yang	menimbulkan	 dampak	 luas	 baik	 terhadap	 aspek	
keamanan	 secara	 umum	 maupun	 kerugian	 material,	
finansial,	harta	benda	bahkan	korban	jiwa.

Penegakan	hukum	menjadi	ujung	perselisihan	yang	
hasilnya	ternyata	seringkali	tidak	meredam	konflik.
2. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan 

sengketa atau konflik pertanahan.
Berdasarkan	pemahaman	umum	terhadap	sengketa	

dan	 konflik	 pertanahan	 yang	 terjadi	 baik	 di	 dalam	
maupun	 di	 luar	 kawasan	 hutan,	 faktorfaktor	 yang	
dapat	menimbulkannya	adalah	sebagai	berikut:
a. Nilai dan harga tanah yang semakin meningkat 

dengan	cepat,
b.	 Berkembangnya	 penduduk,	 perekonomian	 dan	

meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk 
berbagai	kepentingan,	dan	atau	karena	ketamakan.

c.	 Persoalan	 tertib	 administrasi	 dan	 kepemilikan	
tanah	 yang	 masih	 banyak	 permasalahan,	 antara	
lain	 persoalan	 bukti	 kepemilikan	 berupa	 girik/
petok/	kekitir/sertipikat	hak	atas	tanah	yang	dapat	
saling	tumpang	tindih.

d.	 Terjadinya	 tumpang	 tindih	 perijinan	 terkait	
peraturan	perundangundangan	sektoral.

e.	 Alas	 hak	 yang	 menjadi	 dasar	 hak	 perolehan	 atas	
tanah	yang	saling	dipertentangkan.

f. Terkait dengan eksistensi hak ulayat masyarakat 
hukum adat yang dirasakan diabaikan. 

g.	 Kepemilikan	 tanah	 yang	 sematamata	 hanya	
didasarkan	 pada	 bukti	 formal	 (sertifikat),	 tetapi	
tanah	 tidak	 dikuasai	 secara	 fisik.	 Di	 lapangan,	
banyak	tanah	bersertipikat	dimiliki	oleh	perusahaan	
atau	pemodal	besar	yang	dibeli	dari	pemilik	tanah,	
namun tanah tersebut ditelantarkan sehingga 
berpotensi	menimbulkan	sengketa	tanah.	Demikian	
pula	sebidang	 tanah	yang	semula	ditujukan	untuk	
kepentingan	 umum,	 dalam	 praktiknya	 digunakan	
untuk	kepentingan	lain	sehingga	timbul	gugatan.

h. Perambahan lahan hutan di berbagai fungsi untuk 

kepentingan	pertanian,	perkebunan,	pertambangan,	
perumahan	 atau	 kegiatan	 okupasi	 lainnya	 yang	
dianggap	bertentangan	dengan	peraturan.

i.	 Pengambilan	 atau	 perusakan	 sumberdaya	 hutan	
oleh	pihak	ketiga.

j.	 Penegakan	hukum	yang	lemah	oleh	pemerintah.
Sedangkan	titik	rawan	yang	sering	mengakibatkan	

terjadinya	sengketa	dan	konflik	lahan	antara	lain:	
a. Pembebasan tanah. 

Dalam kasus ini masyarakat berkeberatan dan tidak 
bersedia	melepas	hak,	dikarenakan	oleh	penentuan	
besarnya	 ganti	 rugi	 oleh	 pemerintah	 dianggap	
terlalu	rendah,	tidak	terjadi	kesepakatan	harga,	atau	
bahkan	masyarakat	pemilik	atau	yang	mengaku	juga	
sebagai	 bagian	 kelompok	 pemilik	 atau	 penghuni	
lahan	merasa	tidak	pernah	menerima	ganti	rugi.	

b. Pendudukan tanah secara tidak sah oleh individu 
ataupun	kelompok	masyarakat,	atau	pengusaha.

c.	 Perolehan	 tanah	 untuk	 kepentingan	 swasta,	
pengusaha,	 serta	 pembebasan	 tanah	 oleh	 pihak	
ketiga.

d.	 Proses	 perolehan	 perijinan	 pemanfaatan	 lahan	
hutan yang tidak tuntas.

e.	 Pemalsuan	dokumen	pertanahan	(pemalsuan	buku	
tanah,	 sertifikat	 tanah,	 akte	 otentik,	 surat	 hibah,	
menempatkan	keterangan	palsu	dan	lainnya).	

f.	 Penyerobotan	tanah:
	 •	 Penggeseran	patok	tanda	batas.
	 •	 Memasuki	lahan	milik	orang	lain/badan	usaha	

secara	paksa.
	 •	 Mengaku	 pemilik	 sah	 atas	 tanah	 berdasarkan	

keturunan/	ahli	waris.
	 •	 Menduduki	 lahan/	 tanah	 dan	 menutup	 akses	
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jalan.
	 •	 Menggarap	 lahan/	 tanah	dengan	alasan	warga	

berasal dari lingkungan sekitar dan selanjutnya 
menguasai.

	 •	 Pengrusakan bangunan atau tanaman di atas 
lokasi	lahan/tanah.

	 •	 Mengusahakan	tanah	tanpa	memiliki	ijin	usaha.
3. Sengketa dan konflik pertanahan yang 

menyebabkan gangguan pengelolaan hutan 
dan gangguan usaha kehutanan
Berbagai	 jenis	 sengketa	 dan	 konflik	 yang	 terjadi	

baik	menyangkut	kekayaan	sumberdaya	alam	ataupun	
khususnya	 penguasaan	 lahan	 merupakan	 ”gangguan”	
terhadap	 pengelolaan	 hutan	 maupun	 usaha	 yang	
memanfaatkan	 lahan/tanah	 kawasan	 yang	 dapat	
terjadi	di	hampir	semua	fungsi	hutan	dan	jenis	usaha.	
Gangguan	 tersebut	 seringkali	 bermula	 dari	 atau	
berujung	 pada	 sengketa	 ataupun	 konflik	 pertanahan	
yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Masalahmasalah yang menimbulkan atau 
mendorong terjadinya gangguan umumnya terkait 
dengan	peraturan	perundangundangan	yang	tumpang	
tindih	 bahkan	 bertentangan	 satu	 sama	 lainnya,	
misalkan	 antara	 UU	 Pokok	 Agraria	 Nomor	 5/1960	
dan	UU	Kehutanan	Nomor	41/1999,	masalah	legalitas	
kepemilikan	tanah,	masalah	sosial	politik	dan	ekonomi,	
ketidakjelasan	batas	wilayah	operasional,	terabaikannya	
kearifan	 lokal,	 dan	 dalam	 beberapa	 kasus	 lembaga	
swadaya	masyarakat	 (LSM)	dianggap	menjadi	pemicu	
terjadinya gangguan.

Pihak	 pemilik	 konsesi	 atau	 perijinan	 usaha	
sementara	ini	juga	kurang	peduli	untuk	menyelesaikan	
atau	 mencegah	 terjadinya	 sengketa	 dan	 konflik	 yang	
mengakibatkan gangguan usaha dengan tuntas. 
Pemerintah yang memiiki kekuasaan mengatur juga 
terkesan	lamban,	serta	umumnya	membiarkan	sengketa	
terjadi	dan	menyerahkan	penyelesaiannya	pada	upaya	
perusahaan	penerima	hak	kelola	kawasan,	atau	pihak
pihak	yang	terlibat.

Berbagai	 bentuk	 dan	 penyebab	 gangguan	
pengelolaan	 dan	 usaha	 di	 kawasan	 hutan	 antara	 lain	
adalah	sebagai	berikut:
a.	 Adanya	perambahan	hutan	oleh	masyarakat.
b.	 Adanya	 enklave	 pemukiman	 yang	 telah	 ada	

sebelumnya	 akibat	 proses	 clean and clear yang 

tidak tuntas.
c.	 Sengketa	 dengan	 tanah	 masyarakat	 maupun	

lahan	 hak	 ulayat.	 Pemahaman	 program	 reforma	
agraria,	maupun	dukungan	para	petinggi	terhadap	
keberadaan	 masyarakat	 adat	 nusantara,	 apabila	
tidak	 segera	 diluruskan	 berpotensi	 memperluas	
konflik	 pertanahan	 di	 kawasan	 hutan	 (Kompas,	
24/4/2012).

d. Kurang dimanfaatkannya masyarakat sekitar 
hutan	dalam	kegiatan	 usaha	maupun	pengelolaan	
kawasan	hutan.

e.	 Tumpang	tindih	batas	konsesi	baik	dengan	konsesi	
kehutanan	 atau	 dengan	 kegiatan	 lainnya	 seperti	
pertambangan	 dan	 perkebunan	 akibat	 tidak	
akuratnya	SK	perijinan,	peta	wilayah	kerja	maupun	
batasbatas	kawasan	hutan	di	lapangan.	

f.	 Pergeseran	 patok	 batas	 yang	 seringkali	 dilakukan	
secara ilegal.

g. Penebangan kayu secara liar yang dilakukan oleh 
masyarakat	ataupun	pihak	lain,	diikuti	penanaman	
tanaman	pangan	atau	tanaman	lainnya.

h.	 Pemegang	 perijinan	 mengambil	 atau	 menebang	
kayu larangan yang biasa digunakan sebagai 
sumber	penghidupan	masyarakat	setempat	seperti	
pohon	menggaris	dan	sebagainya.

i.	 Tidak	 jarang	 pula	 terjadi	 penebangan	 kayu	 milik	
negara	oleh	pemegang	konsesi	kawasan	hutan	yang	
dilakukan	 di	 luar	 blok	 tebang,	 ataupun	menanam	
melampaui	 batas	 kawasan	 yang	 diijinkan,	 serta	
seringkali ditemukan melakukan usaha memasuki 
kawasan	hutan	lindung	atau	areal	konservasi,	atau	
memasuki lahan milik masyarakat.

j.	 Perambahan	 lahan	dan	penebangan	pohon	 secara	
ilegal oleh masyarakat karena ada kekayaan alam 
lain	di	bawahnya	seperti	batubara	dan	lainnya.

k.	 Perambahan	lahan	dan	penebangan	tanaman	hutan	
oleh masyarakat yang diganti dengan tanaman 
sawit	secara	paksa	tanpa	ijin.

l.	 Akibat	 adanya	 perubahan	 RTRWP/RTRWK	 atau	
akibat	 adanya	 pemekaran	 wilayah	 yang	 merubah	
status	dan	fungsi	kawasan	hutan.

m. Euforia otonomi daerah dan demokratisasi yang 
melampaui	 batasbatas	 yang	 diijinkan	 tanpa	
kendali.

n.	 Perubahan	 dan	 tumpang	 tindih	 kebijakan	
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pemerintah	serta	aturanaturan	pelaksanaannya.
o.	 Adanya	 pembatalan	 kewenangan	 Menteri	

Kehutanan	pasal	1	angka	3	UU	Kehutanan	Nomor	
41/1999	oleh	Mahkamah	Konstitusi	melalui	putusan	
MK	Nomor	 45/PUUXI/2011	memenuhi	 tuntutan	
kelompok	 masyarakat	 yang	 akan	 berpengaruh	
terhadap	 keabsahan	 penetapan	 kawasan	 hutan	
maupun	 areal	 konsesi,	 dan	 terjadinya	 konflik	
pertanahan	di	kawasan	hutan	yang	makin	meluas.

p.	 Preseden	 dipenuhinya	 tuntutan	 masyarakat	 oleh	
pemerintah	 atas	 dasar	 tekanan	 sosial	 yang	 tidak	
dapat	dihadapi	pemerintah	seperti	kasus	 tuntutan	
masyarakat	 Desa	 Senyerang,	 Kabupaten	 Tanjung	
Jabung,	 Jambi	 yang	 akhirnya	 memperoleh	 hak	
kelola hutan negara seluas sekitar 4.000 hektare 
di atas lahan konsesi HTI yang sah milik PT Wira 
Karya	 Sakti	 yang	 masih	 berproduksi	 (Kompas,	 1	
Mei 2012).

q.	 Kawasan	hutan	yang	open access seringkali menjadi 
alasan sulitnya mengendalikan keamanan hutan 
dari berbagai gangguan masyarakat yang dengan 
mudah	 memasuki	 areal	 hutan	 negara	 ataupun	
konsesi.	Penjagaan	keamanan	kawasan	hutan	yang	
seringkali dilakukan dengan ketat melalui sistem 
polisional	 justru	 seringkali	memancing	 timbulnya	
sengketa dengan masyarakat sekitar yang tidak 
jarang	 berakibat	 terjadinya	 konflik	 dan	 tindak	
anarkhisme	perusakan	di	lapangan.	

r.	 ”Keangkuhan”	 dan	 ”kesombongan”	 pemilik	 atau	

pengelola	 konsesi	 untuk	 berkomunikasi	 dengan	
masyarakat/pihak	berwenang/pihak	lainnya.

s.	 Tidak	jauh	berbeda	dengan	bidang	usaha	kehutanan,	
konflik	 lahan	 yang	 mengganggu	 usaha	 di	 bidang	
pertambangan	 yang	 berada	 di	 kawasan	 hutan	
juga	 banyak	 terjadi	meskipun	 permasalahan	 yang	
timbul	tidak	kompleks	karena	skala	luas	usahanya	
relatif	lebih	kecil.	Konflik	lahan	tersebut	umumnya	
berupa:	

	 •	 Sengketa	batasbatas	ijin	usaha	pertambangan.
	 •	 Pada satu bidang tanah di terbitkan dua atau 

lebin ijin konsesi.
	 •	 Klaim	 lahan	 oleh	 masyarakat	 atau	 pihak	 lain	

termasuk	pemegang	konsesi	bidang	lain	seperti	
kehutanan	dan	perkebunan.

	 •	 Masalah sosialekonomi masyarakat sekitar 
lokasi	 tambang	 yang	 tidak	 diperhatikan	 yang	
berujung	pada	gangguan	operasional,	pencurian	
bahan	 tambang	 dan	 okupasi	 lahan	 konsesi	 di	
lapangan.

	 •	 Masalah	 perijinan	 penggunaan	 kawasan	 yang	
tidak atau belum sah.

t.	 Di	kawasan	hutan	produksi	yang	dapat	dikonversi	
(HPK)	 seringkali	 telah	 terdapat	 kegiatan	 usaha,	
pemukiman	maupun	kegiatan	lainnya.	Pengelolaan	
dan	kewenangan	di	kawasan	hutan	ini	merupakan	
kewenangan	 bersama	 antara	 Pemerintah	
Daerah	 dan	 Kementerian	 Kehutanan,	 di	 mana	
perijinan	 dikeluarkan	 oleh	Kepala	Daerah	 dengan	
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persetujuan	Kementerian	Kehutanan.	Sengketa	dan	
konflik	lahan	yang	terjadi	di	kawasan	ini	antara	lain	
berupa:	

	 •	 Sengketa	tata	batas	antar	konsesi	kawasan	yang	
memiliki	perizinan.

	 •	 Membuka dan atau melakukan kegiatan di 
dalam	 kawasan	 hutan	 tanpa	 izin	 dari	Menteri	
Kehutanan	(hanya	izin	bupati/gubernur)

	 •	 Konversi	 kawasan	 hutan	 tidak	 mengikuti	
ketentuan yang berlaku.

Upaya Meredam Terjadinya Sengketa dan 
Konflik Lahan Hutan

Pada	 prinsipnya	 langkahlangkah	 utama	 yang	
perlu	 ditempuh	 dalam	 meredam	 timbulnya	 sengketa	
dan	 konflik	 pertanahan	 baik	 oleh	 pemerintah	 sendiri	
maupun	pihakpihak	lain	dan	masyarakat	adalah:
1. Penghargaan atas Hak

Masalah	 penghargaan	 atas	 hak	 kepemilikan	 atau	
pengelolaan	lahan	menjadi	hal	yang	sangat	menentukan.	
Baik	 pihak	 pemerintah,	 swasta	 maupun	 masyarakat	
harus	memiliki	itikad	yang	sama	menghagai	hak	pihak	
lain. Dalam kasus ini umumnya masyarakat yang 
sering	 dianggap	 paling	 lemah	 kedudukannya,	 bahkan	
seringkali	 tidak	 diperhatikan	 apabila	 menuntut	 hak
hak	hidupnya	atas	lahan	hutan.	Meskipun	sebagaimana	
telah	 disampaikan,	 tidak	 jarang	 terjadi	 masyarakat	
memanfaatkan	 peluang	 sengketa	 dan	 konflik	 lahan	
untuk	 kepentingan	 mendapatkan	 keuntungan	 secara	
ilegal.

Agar	 penghargaan	 atas	 hak	 kepemilikan	 maupun	
pengelolaan	 lahan	 hutan	 tersebut	 diakui	 perlu	
dilakukan:
a.	 Sosialisasi	hak/perijinan	ke	pihak	lain	yang	terkait.
b.	 Pemasangan	 patok	 batas	 luar	 atau	 pagar,	 atau	

menanam	pagar	tumbuhan	yang	khas.
c.	 Pemasangan	plang	kepemilikan,	perijinan	atau	hak,	

disertai	peta.
d.	 Sosialisasi	peta	batas	hak/perijinan	kepada	aparat	

pemerintah	setempat	dan	masyarakat	berdasarkan	
deliniasi mikro termasuk di areal konsesi yang sah 
atau	yang	diakui	semua	pihak	terkait.

e. Pendirian Posko Pengamanan.
f.	 Melakukan	kegiatan	di	areal	hak/areal	pengelolaan.
2. Penetapan peraturan perundangan yang 

tidak melanggar hak, serta sesuai amanah 
kepentingan pengelolaan negara yang dapat 
diterima semua pihak.
Penetapan	peraturan	perundangan	baik	di	 tingkat	

UU	 maupun	 aturanaturan	 di	 bawahnya	 harus	
sepenuhnya	 mengacu	 pada	 kondisi	 fisik	 lapangan,	
kepentingan	 sosial	 masyarakat	 baik	 masyarakat	
setempat	 maupun	 umum,	 kepentingan	 konservasi	
alam	dan	 lingkungan,	kepentingan	pembangunan	dan	
kepentingan	pihak	lain,	serta	hakhak	yang	hakiki	bagi	
kehidupan	masyarakat.	UU	Nomor	32/2009	mengakui	
kearifan	lokal	yang	mampu	menjaga	kelestarian	hutan.	
Sedangkan hak ulayat diakui dalam Pasal 18b Ayat (2) 
UUD	1945,	UU	PA	Nomor	5	Tahun	1960,	bahkan	UUK	
Nomor	41/1999.	

Seringkali	 konflik	 terjadi	 karena	 pemerintah	
mengabaikan hakhak yang sudah ada secara turun 
temurun	 karena	 sulitnya	 pembuktian	 formal	 yang	
harus	dilakukan	masyarakat,	serta	pemahaman	makna	
domain verklaring	 yang	 diturunkan	 pada	 jaman	
pemerintahan	Belanda	(Agrariche Wet dan Agrariche 
Besluit,	 Stb	 1870	 Nomor	 118),	 sehingga	 cenderung	
hanya	mementingkan	pengaplikasian	kewenangannya.	
Di	sisi	lain	pihak	pengusaha	yang	memperoleh	perijinan	
pemanfaatan	sumber	daya	hutan	dan	lahan	hutan	tidak	
keliiru	 untuk	melakukan	 kegiatan	mendasarkan	 pada	
perijinan	sah	yang	dimiliki	dan	peraturan	yang	ada.

Saat	 ini	 LSM	 AMAN	 (Aliansi	 Masyarakat	 Adat	
Nasional)	dan	Badan	Legislasi	(Baleg)	DPRRI	tengah	
membahas RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan 
terhadap	 Masyarakat	 Hukum	 Adat	 (MHA).	 RUU	 ini	
perlu	didukung,	karena	selama	ini	dianggap	tidak	ada	
kepastian	hukum	terkait	dengan	eksistensi	masyarakat	
adat	 yang	 benarbenar	 ada,	 yang	 tidak	 hanya	
merugikan	masyarakat	adat	tersebut,	tetapi	juga	dapat	
merugikan	 (dalam	 arti	 berpotensi	 konflik)	 dengan	
pihak	pemerintah	maupun	pengusaha	kehutanan.
3. Perolehan perijinan pemanfaatan lahan 

kawasan hutan yang ”clean and clear”.
Proses	perolehan	perijinan	yang	”clean and clear”	

hampir	tidak	pernah	dilakukan	dengan	tuntas.	”Clean”	
dimaksudkan	 bahwa	 tidak	 ada	 tuntutan	 atau	 gugatan	
dari	 pihak	 manapun	 atas	 permohonan	 perijinan	 di	
kawasan	yang	dimaksud,	sedangkan	pengertian	”clear”	
dimaksudkan	 bahwa	 seluruh	 suratsurat	 dan	 syarat	
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yang	ditetapkan	telah	lengkap	dipenuhi.
Proses	 perijinan	 yang	 telah	 dianggap	 memenuhi	

semua	persyaratan	acapkali	masih	mengalami	gugatan	
di	 lapangan,	 terutama	 terkait	 masalah	 tenurial	
khususnya menyangkut lahan milik adat atau lahan 
garapan	masyarakat.	Akibatnya	 apabila	 sengketa	 atau	
konflik	pertanahan	terjadi,	pemerintahlah	yang	justru	
dapat	dianggap	sebagai	pihak	yang	”merambah”	lahan	
(Kompas,	Desember	2011),	bukan	rakyat	yang	merasa	
berhak	sejak	 jaman	dahulu	 tinggal	di	 lokasi	 sengketa,	
atau	pengusaha	yang	memiliki	perijinan	resmi	dan	sah.
4. Tertib pelaksanaan atas pemanfaatan hak

Terkait	 masalah	 perijinan	 pemanfaatan	 lahan	
kawasan	hutan,	pemegang	perijinan	(konsesi)	kawasan	
harus	 sepenuhnya	 melakukan	 kegiatan	 dengan	 legal.	
Kegiatan	pemanfaatan	sumber	daya	hutan	secara	ilegal	
akan	 berbenturan	 dengan	 hukum,	 atau	menimbulkan	
sengketa.	 Pada	 saat	 ini	 banyak	 terdapat	 lembaga	
swadaya	 masyarakat	 yang	 melakukan	 pemantauan	
kegiatankegiatan	 usaha	 di	 kawasan	 hutan.	 LSM	
tersebut	meski	acapkali	 tidak	disukai	dan	di	beberapa	
tempat	 dinyatakan	 mengganggu	 namun	 paling	 tidak	
dapat	mendorong	 dilakukannya	 kegiatan	 pengelolaan	
hutan	 dan	 usaha	 di	 kawasan	 hutan	 dengan	 lebih	
mematuhi aturanaturan.

Untuk	 menghindarkan	 timbulnya	 sengketa,	 di	
samping	 tertib	 pelaksanaan	 kegiatan	 telah	 dilakukan	
oleh	pemegang	perijinan,	perlu	dilakukan	pewaspadaan	
dengan	 melakukan	 kegiatankegiatan	 preemtif.	
Kegiatan	ini	sering	disebut	dengan	cara	penangkalan	atau	
deteksi	dan	cegah	dini.	Adanya	gejala	potensi	gangguan	
segera	 dipetakan	 dan	 diidentifikasi	 permasalahannya	
untuk	dicarikan	upaya	pencegahannya	secara	dini.

Langkahlangkah	 yang	 harus	 dilakukan	 antara	
lain	 menjaga	 hubungan	 sosial	 dengan	 para	 pihak	
pemangku	 kepentingan	 baik	 dengan	 masyarakat	 dan	
tokohtokohnya,	 para	 pimpinan	 dan	 anggota	 instansi	
terkait	 di	 semua	 lapisan.	 Melaksanakan	 kewajiban	
CSR (Corporate Social Reponsibility) secara luas dan 
tepat	 dapat	 secara	 efektif	 membangun	 ”Immunitas”	
perusahaan	 dari	 ancaman	 sengketa	 dan	 konflik,	
termasuk	 terkait	 pertanahan.	 Sebuah	 perusahaan	
pengguna	lahan	terbesar	Sinarmas	memiliki	kebijakan	
stratejik yang disebutnya Social and Community 
Engagement Policy	 (SCEP)	 yang	 komprehensif	 dan	

lebih	 efektif	 dalam	penyejahteraan,	 peningkatan	 taraf	
hidup	serta	pendidikan	masyarakat	dan	karyawannya.

Kunci	 utama	 yang	 harus	 dipegang	 adalah	
keterbukaan komunikasi yang sebaiknya diinisiasi dan 
dilakukan	 secara	proaktif	 oleh	pihak	pemilik	 konsesi	
kawasan	hutan.
5.  Hubungan yang produktif antar semua 

pihak
Adanya	 hak	 yang	 dimiliki	 berbagai	 pihak	 pada	

kawasan	hutan	tidak	akan	menimbulkan	sengketa	atau	
konflik	apabila	secara	legal	keberadaannya	diakui	oleh	
masingmasing	 pihak.	 Meskipun	 demikian	 masalah	
legalitas	 dapat	 saja	 diabaikan	 apabila	 masingmasing	
pihak	dapat	 saling	menjaga	hubungan	 yang	produktif	
dan	 saling	 menguntungkan.	 Hubungan	 produktif	
antara	 pemerintah	 (pengelola	 hutan),	 pengusaha	
(pemegang	 konsesi	 hutan)	 dengan	 masyarakat	
setempat	perlu	dilakukan	dalam	kerjasama	kemitraan	
melalui	 kelembagaan	 yang	 jujur,	 saling	 menghargai,	
bertanggungjawab,	saling	dapat	diandalkan	dan	saling	
menguntungkan. 

Contoh yang telah berlaku lama terjadi di hutan 
Perum	Perhutani	di	Jawa,	melalui	program	Pengelolaan	
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bekerjasama 
dengan	 Lembaga	 Masyarakat	 Desa	 Hutan	 (LMDH).	
Di	 luar	 Jawa	 para	 pemegang	 ijin	 pemanfaatan	 hutan	
menggunakan	 program	 CSR	 (Corporate Social 
Responsibility)	 sebagai	 upaya	 melakukan	 hubungan	
produktif	 pengusaha	 hutan	 dengan	 masyarakat	 di	
sekitarnya.	 Pelaku	 usaha	 di	 kawasan	 hutan	 perlu	
melakukan	 CSR	 dengan	 tepat,	 di	 samping	 dukungan	
kegiatankegiatan	yang	diwajibkan	seperti	penanaman	
tanaman	 kehidupan	 seluas	 5	 persen,	 serta	 kegiatan	
kemitraan yang saling menguntungkan dilakukan 
terhadap	 seluruh	 pemangku	 kepentingan	 termasuk	
dengan	pihak	LSM.

Pengamanan kegiatan dan lahan usaha sebaiknya 
dilakukan bersama masyarakat yang sering disebut 
pengamanan	 swakarsa,	 dengan	 bimbingan	 yang	
berwajib/Kepolisian.	Pembukaan	 lapangan	kerja	serta	
pemberian	 perhatian	 terhadap	 pendidikan,	 kesehatan	
dan kenaikan status sosial bagi masyarakat di sekitar 
hutan	merupakan	kegiatan	preventif	yang	akan	sangat	
membantu	dalam	menghindarkan	sengketa	dan	konflik	
di	kawasan	hutan	serta	mendukung	usaha	pemanfaatan	

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 33

Artikel Bebas



dan	pelestarian	sumberdaya	hutan.
6. Pemerintah bertindak adil, konstitutif dan 

legalitif
Dalam	hal	pemanfaatan	sumberdaya	dan	kawasan	

hutan	 yang	 dilakukan	 oleh	 pihak	 lain,	 regulasi	 yang	
sah	berlaku	selayaknya	dapat	dijadikan	andalan	dalam	
berusaha	 di	 kawasan	 hutan.	 Demikian	 pula	 regulasi	
pemerintah	 harus	 berfungsi	 melindungi	 hakhak	
masyarakat	 atas	 hak	 hidupnya	 serta	 akses	 mereka	
terhadap	kekayaan	lingkungan	di	sekitarnya.

Dalam	 praktik	 di	 lapangan,	 pemerintah	 serta	
aparatnya	 wajib	 mendasarkan	 kebijakan	 penanganan	
sengketa	 dan	 konflik	 pertanahan	 berdasarkan	 asas	
keadilan	dan	kemanusiaan	dengan	tetap	mengacu	pada	
konstitusi	dan	perundangan	yang	sah	berlaku.	Diskresi	
kebijakan	terkadang	harus	ditempuh	pemerintah	untuk	
melindungi	 kepentingan	 umum	 yang	 lebih	 luas,	 baik	
terkait	 kehidupan	 masyarakat	 setempat,	 masyarakat	
hukum	 adat,	 kelestarian	 lingkungan	 hidup,	 maupun	
kebutuhan strategis yang harus diutamakan.
7. Penyelesaian perkara melalui penegakan 

hukum
Dalam hal terjadi sengketa yang berlanjut menjadi 

konflik	 telah	 mengalami	 jalan	 buntu,	 musyawarah	
tidak	membuahkan	kesepakatan,	 koreksi	 administrasi	
melalui	 pengukuran	 ulang	 bersama	 BPN	 maupun	
pengumpulan	 data	 kepemilikan	 yang	 sah	 sudah	
dilakukan	 dan	 tidak	 juga	 mampu	 meredam	 konflik,	
maka	 penegakan	 hukum	 melalui	 pengadilan	 dapat	
ditempuh	sebagai	upaya	terakhir	penegakan	hukum	dan	
keadilan.	Tetapi	 sebelum	berlanjut	 lagi	 ke	pengadilan	
sebaiknya	 dilakukan	 kegiatan	 musyawarah	 baik	
langsung	 maupun	 melalui	 institusi	 yang	 berwenang,	
atau	mediator	bersertipikat	yang	sah.

Proses	mediasi	dilaksanakan	sebelum	ataupun	pada	
saat	kasus	telah	disidangkan	untuk	mendapatkan	win-
win solution. Kegiatan mediasi tersebut telah diatur 
dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 
Tahun	2008,	dan	pada	pasal	2	ayat	3	ditegaskan	bahwa	
mediasi	adalah	bersifat	wajib	dan	apabila	tidak	dipatuhi	
berakibat	 putusan	 atas	 perkara	 yang	 bersangkutan	
batal demi hukum.

Penyelesaian	 di	 luar	 pengadilan	melalui	mediator	
untuk	 mengklarifikasikan	 terjadinya	 konflik	 data	
(informasi	 yang	 keliru,	 tidak	 lengkap,	 pendapat	 yang	

berbeda	tentang	halhal	yang	relevan,	interpretasi	data	
yang	 berbeda),	 konflik	 hubungan	 (yang	 disebabkan	
karena	 emosi	 yang	 berlebihan,	 persepsi	 yang	 keliru,	
komunikasi	 yang	 buruk	 atau	 salah,	 pengulangan	
perilaku	 yang	 negatif),	 konflik	 struktural	 (disebabkan	
antara	 lain	 karena	 pola	 perilaku	 atau	 interaksi	 yang	
destruktif,	 serta	 faktor	 geografis,	fisik	dan	 lingkungan	
yang	 menghambat	 kerjasama),	 serta	 konflik	
kepentingan	yang	 saling	bertentangan.	Oleh	mediator	
bersertipikat	kesepakatan	yang	terjadi	antar	pihak	yang	
bersengketa	 yang	 dituangkan	 dalam	 akte	 perdamaian	
dan	 sah	digunakan	 sebagai	 dasar	 putusan	pengadilan	
yang	harus	ditaati	kedua	belah	pihak.

Penutup
Sengketa	 dan	 atau	 konflik	 lahan	 yang	 terjadi	 di	

kawasan	 hutan	 bukan	 hanya	 merugikan	 pihakpihak	
yang	 bertikai,	 tetapi	 mengancam	 kerusakan	 dan	
kelestarian sumberdaya hutan dan ekosistemnya yang 
dapat	mengakibatkan	datangnya	bencana	 lingkungan.	
Perbaikan hutan dan sumberdayanya memerlukan 
waktu	yang	sangat	lama	dan	mahal.	

Kerugian	 lain	 akibat	 konflik	 tersebut	 adalah	
terjadinya high cost economy	bagi	pengusaha	kehutanan	
yang	menurunkan	daya	saing	produkproduk	kehutanan	
di	 pasaran.	 Secara	 umum	 pembangunan,	 penciptaan	
lapangan	kerja	dan	kesejahteraan	masyarakat	akan	ikut	
terganggu.

Terbiarkannya	 sengketa	 dan	 konflik	 lahan	 di	
kawasan	 hutan	 yang	 melibatkan	 banyak	 anggota	
masyarakat	 serta	 penegakan	 hukum	 yang	 tidak	
tegas	 menurunkan	 wibawa	 pemerintah,	 di	 samping	
merupakan	 edukasi	 karakter	 yang	 tidak	 baik	 bagi	
bangsa ini.
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Pengelolaan hutan yang 
diatur dan dikontrol oleh 

Pemerintah	 merupakan	 amanat	
UndangUndang	 Dasar,	 dimana	
pengakuan	 hutan	 sebagai	 sebuah	
kepemilikan	 penting	 dalam	
pelaksanaan	 amanat	 tersebut.	

Di	 dalam	 sistem	 pengelolaan	 sumberdaya	 hutan,	
kepemilikan	 sumberdaya	 dapat	 menentukan	
kinerja	 pengelolaan	 sumber	 daya	 hutan.	 Menurut	
Kartodihardjo	 (1991),	 kepemilikan	 sumberdaya	
menentukan	bentuk	kelembagaan.	Dalam	pengelolaan	
sumberdaya	 hutan,	 kelembagaan	 secara	 langsung	
berpengaruh	terhadap	kinerja	pengelolaan	kehutanan.	
Selanjutnya;	 pengaturan,	 pengembangan,	 dan	
penguatan	kelembagaan	akan	berkorelasi	positif	dalam	
mengubah	kinerja	pengelolaan	hutan	yang	diharapkan.

Dalam	 sistem	 pengelolaan	 sumberdaya	 hutan,	
dikenal	 beberapa	 bentuk	 kepemilikan	 sumberdaya	
hutan	sebagai	berikut:
1. Private Property Right (hak	 kepemilikan	 pribadi,	

contohnya:	hutan	rakyat).
2.  State Property Right (hak	 kepemilikan	 negara,	

contoh	 hutan	 negara:	 hutan	 produksi,	 hutan	
lindung dan hutan konservasi).

3.  Common Property Right (hak	 kepemilikan	
bersama,	contohnya	adalah	hutan	adat/ulayat).
Sebagai	 faktor	 utama	 pembentuk	 kelembagaan	

kehutanan,	hutan	sebagai	“state property” menentukan 
tingkat	 kinerja	 dalam	 pengelolaan	 hutan.	 Kinerja	
pengelolaan	 hutan	 dalam	 lingkup	 kepemilikan	
negara	 sejatinya	 merupakan	 faktor	 penentu	 dalam	
pembentukan	 kelembagaan	 kehutanan	 sebagai	
organisasi	 pembelajaran	 untuk	 mengelola	 hutan	 dan	
kehutanan. Penguasaan hutan oleh negara sangat 
beralasan	 karena	 fakta	 luasan	 yang	 besar,	 posisi,	
dan	 peranan	 yang	 strategis	 dalam	 ketahanan	 negara.	
Hal	 itu	 menunjukkan	 penguasaan	 dalam	 kesatuan	

pemangkuan	hutan	harus	didukung	oleh	kelembagaan	
yang kuat.

Kelembagaan kehutanan saat ini telah banyak 
ditumbuhkan	 sebagai	 wadah	 organisasi	 pengelola,	
baik	 di	 pusat	 maupun	 di	 daerah.	 Namun,	 apabila	
ditinjau	 dari	 nilai	 kerentanan	 pengelolaan	 hutan	 dan	
kehutanan,	komponen	lain	dari	kelembagaan	akhirnya	
mengambil	peran	yang	lebih	penting	daripada	sekedar	
wadah	organisasi.	Komponen	tersebut	adalah,	sebagai	
berikut:
1.	 Tersedianya	 pranata	 dalam	 bentuk	 dasar	 hukum,	

prosedur,	 mekanisme	 dan	 proses	 yang	 mengatur	
pengelolaan	hutan	dan	kehutanan.

2.	 Tersedianya	daya	dukung	sumber	daya	rimbawan/
forester,	 yang	 didukung	 oleh	 kelembagaan	
pendidikan	kehutanan.
Ketersediaan	pranata	dalam	bentuk	dasar	hukum,	

prosedur,	 mekanisme,	 clan	 proses	 yang	 mengatur	
pengelolaan	 hutan	 dan	 kehutanan	 dirasakan	 perlu	
lebih	diarahkan	pada	derivasi	UU	No.5/1990	dan	UU	
No.41/1999	 ke	 dalam	 konsep	 pemangkuan	 hutan	
sebagai	konsep	kepemilikan	hutan	negara.

Dalam	 bidang	 sumber	 daya,	 saat	 ini	 sebagian	
besar negara maju telah mengubah haluan manajemen 
organisasi	ke	arah	sudut	pandang	human capital. Era 
manajemen sumber daya di masa yang akan datang 
menempatkan	 sumber	 daya	 manusia	 berkualitas	
sebagai capital yang akan menentukan daya saing 
suatu	negara	dalam	memperoleh	keuntungan	ekonomi,	
dan	menggeser	 peranan	 penguasaan	 negara	 terhadap	
sumber	 energi.	Hal	 itu	 diperkuat	 oleh	 pendapat	Gary	
S.	 Becker,	 ekonom	 peraih	 nobel	 tahun	 1992,	 yang	
menyatakan	 bahwa	 “human capital is as much part 
of the wealth of nation as are factories, housing, 
machinery, and other physical capital”.

Dalam	 dunia	 pengelolaan	 hutan	 dan	 kehutanan,	
sudahkah	 kita	 menempatkan	 sumber	 daya	 manusia	
kehutanan sebagai sebuah kekuatan atau faktor kunci 

Eksistensi dan Peran Rimbawan
Oleh: Suhariyanto
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yang	 menentukan	 daya	 saing	 negara?	 Bagaimana	
perhatian	kita	terhadap	eksistensi	dan	peran	rimbawan	
dalam	 pengelolaan	 hutan	 dan	 kehutanan?	 Sebelum	
menjawab	pertanyaan	tersebut,	muncul	lagi	pertanyaan;	
sebenarnya,	siapa	yang	disebut	sebagai	rimbawan?

Rimbawan	merupakan	sebutan	bagi	seseorang	yang	
memiliki	 profesi	 bidang	 kehutanan	 yang	 menguasai	
dan	memahami	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi	yang	
diperlukan	 dalam	 profesi	 kehutanan	 (Suhendang,	
2002).	Dengan	 kata	 lain,	 rimbawan	 adalah	 seseorang	
yang	mempunyai	pendidikan	kehutanan.	Jelas,	dalam	
pengertian	 ini	 rimbawan	ditempatkan	 sebagai	 sebuah	
profesi.

Profesi	yang	jika	dicarikan	penyetaraannya,	adalah	
analogi	yang	sempurna	bila	disejajarkan	dengan	profesi	
dokter atau akuntan. Sebagai bentuk konsekuensi 
dari	 sebuah	 profesi,	 maka	 profesi	 menuntut	 adanya	
tanggung	 jawab.	Tanggung	 jawab	profesi	berada	pada	
tiga tingkatan. Pertama,	 tanggung	 jawab	 individu	
terhadap	 profesi;	 kedua,	 tanggung	 jawab	 wadah	
organisasi	profesi;	dan	ketiga,	 tanggung	jawab	negara	
atas	 profesi	 tersebut.	 Pembahasan	 tanggung	 jawab	
profesi	akan	difokuskan	pada	tanggung	jawab	individu.	
Pertanggungjawaban	 negara	 dan	 wadah	 organisasi	
terhadap	profesi	rimbawan	akan	kita	bahas	pada	bagian	
lain.

Bila	 kita	 kembali	 pada	 tanggung	 jawab	 pribadi	
seorang	 rimbawan	 pada	 profesinya,	 akan	 muncul	
pertanyaan.	 Hal	 apa	 yang	 telah	 secara	 konkrit	 kita	
lakukan	terhadap	profesi	ini?	Apa	wujud	jati	diri	profesi	
rimbawan	yang	kita	emban?

Jati Diri Rimbawan
Konsep	 profesionalisme	 memiliki	 karakteristik	

yang	ditampakkan	oleh	kemampuan	individu	dalam	hal	
skill, kompetensi,	dan	etika	moral.	Wujud	pelaksanaan	
sebuah	profesionalisme,	bukan	terbatas	pada	sertifikasi	
atas	 profesi	 rimbawan,	 melainkan	 bentuk	 tumbuh	
kembang	 individu	secara	menyeluruh,	meliputi	ketiga	
karateristik tersebut.

Sertifikasi	 mcrupakan	 sebuah	 bentuk	 pengakuan.	
Di	 banyak	 negara	 pengakuan	 terhadap	 profesi	
rimbawan	 memang	 sudah	 lama	 dilakukan,	 tetapi	 di	
Indonesia	 hal	 itu	 belum	 terwujud	 secara	 sempurna.	
Sertifikasi	 profesi	 rimbawan	 telah	 dikembangkan	

di	 Australia	 dan	 Amerika.	 Di	 Australia	 terdapat	
skema Registered Professional Forester (RPF)	 yang	
dikelola	 oleh	 Institut	 Rimbawan	 Australia	 (Institute 
of Forester of Australia-IFA). Skema ini diarahkan 
untuk	 memberikan	 pengakuan	 terhadap	 bidang
bidang	keahlian	khusus;	memberikan	jaminan	kualitas,	
keahlian,	dan	pengalaman;	serta	memberikan	jaminan	
bahwa	para	rimbawan	yang	telah	terdaftar	mempunyai	
pengetahuan	 dan	 keterampilan	 yang	 ‘up-to-date’ 
melalui	 pemenuhan	 berbagai	 persyaratan	 untuk	
pengembangan	 profesional	 yang	 berkelanjutan.	 Di	
Amerika	terdapat	program	Certified Forester (CF) yang 
diselenggarakan oleh Society of American Foresters 
(SAF).	Sertifikasi	ini	bersifat	sukarela,	nonpemerintah,	
dan	 terbuka	 bagi	 anggota	 SAF	 dan	 bukan	 anggota	
yang	 memenuhi	 persyaratan.	 Program	 ini	 bertujuan	
menetapkan	 standar	 kinerja	 yang	 baik	 untuk	 para	
rimbawan	 yang	 meliputi	 pengalaman,	 pengetahuan,	
dan	dedikasi	terhadap	profesi	rimbawan.

Sekali	 lagi,	 sertifikasi	 lebih	 kepada	 sebuah	
pengakuan	semata,	yaitu	pengakuan	atas	pelaksanaan	
pekerjaan	 profesi.	 Hal	 itu	 dicirikan	 oleh	 adanya	
pengakuan	 terhadap	 pengalaman	 profesional;	 per
syaratan	 akademis	 dan	 lembaga	 pendidikan	 profesi;	
standar	 praktisi	 profesional;	 penghargaan	 ter
hadap	 pendidikan	 lanjutan;	 dan	 kemampuan	 untuk	
melewati	 penilaian	 yang	 ketat	 atas	 pengetahuan	 dan	
keterampilan	profesional.	Namun	pada	kenyataannya,	
jati	diri	rimbawan	tetap	harus	mampu	menumbuhkan	
kehormatan,	 kebanggaan,	 dan	 harga diri 
rimbawan;	dan	mampu	menumbuhkan	kepercayaan 
dan kepuasan	masyarakat	atas	profesi	yang	diemban.	
Jadi,	jati	diri	ternyata	tidak	cukup	hanya	dengan	sebuah	
pengakuan.

Kondisi hutan dan kehutanan saat ini telah menjadi 
perhatian	 utama	dunia.	Hutan	dianggap	 satusatunya	
unsur	yang	dapat	menahan	laju	perubahan	iklim	global	
dan	pemanasan	suhu	bumi.	Kenyataan	itu	mendorong	
banyak	pihak	untuk	masuk	ke	dalam	domain	hutan	dan	
kehutanan.	Hampir	di	setiap	kegiatan	kemasyarakatan	
yang	diadakan	saat	ini,	menyisipkan	katakata	“green” 
sebagai	perlambang	perhatian	terhadap	hutan.	Keadaan	
ini	 sebenarnya	menggambarkan	 betapa	 banyak	 orang	
ingin	menjadi	rimbawan.	Sebuah	slogan	penyelamatan	
lingkungan bahkan menyerukan “Everyday is Earth 
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Day for Forester”. Semua orang ingin menyelamatkan 
lingkungan,	 semua	 orang	 ingin	 menjadi	 rimbawan,	
everyone wants to be a forester. Ini adalah era 
Foresterization.	Akan	tetapi,	apa	yang	terjadi	bila	pada	
kenyataannya	 para	 rimbawan	 yang	 sesungguhnya	
justru	tidak	mengenal	jati	dirinya	sendiri?	

Jati	 diri	 rimbawan	 memiliki	 dua	 dimensi	 yang	
tidak	dapat	dipisahkan	satu	dengan	yang	lain.	Dimensi	
internalitas;	 terkait	 makna	 rimbawan	 sebagai	 sebuah	
kehormatan, kebanggaan, dan harga diri. 
Dimensi	 eksternalitas;	 terkait	 adanya	 pengakuan, 
kepercayaan dan kepuasan	 bagi	 siapapun	 yang	
bersentuhan	dengan	rimbawan.

Kehormatan, Kebanggaan, dan Harga diri
Sebagai	 seseorang	 yang	 mengaku	 rimbawan,	

sampai	 di	 mana	 sebenarnya	 kita	 memaknai	 arti	 kata	
rimbawan?	 Dimensi	 internal	 sebuah	 jati	 diri	 adalah	
keterkaitan kekuatan hati dan suasana batin yang 
bila	 kita	 sandangkan,	 dapat	 meninggikan	 derajat	
kemanusiaan kita. Derajat kemanusiaan ini terkait 
dengan	 unsur	 kehormatan,	 kebanggaan,	 dan	 harga	
diri.	 Bila	 kita	 memandang	 jati	 diri	 kita,	 baik	 sebagai	
rimbawan,	PNS,	maupun	 sebagai	manusia,	 kesadaran	
yang muncul akan menimbulkan sebuah autohipnosa 
batin	untuk	menumbuhkan	kehormatan,	 kebanggaan,	
dan harga diri.

Rimbawan	ataupun	PNS	adalah	manusia,	makhluk	
yang	paling	 tinggi	derajatnya	di	muka	bumi.	Manusia	
sebagai	 ciptaanNya	 yang	 paling	 sempurna,	 dilarang	
merendahkan	 kehormatannya	 demi	 kepentingan	
nonmanusiawi.	 Demikian	 pula	 rimbawan.	 Menjadi	
rimbawan	 adalah	 sebuah	 kehormatan	 yang	 harus	
disandang	 dengan	 kesadaran	 manusiawi.	 Kesadaran	
itu harus membuat kita merasa sangat malu bila harus 
melakukan halhal yang merendahkan kehormatan kita 
sebagai	 rimbawan.	Kehormatan	 rimbawan	 juga	 harus	
disandang dengan kebanggaan diri yang teraktualisasi 
pada	 tindakantindakan	 positif	 yang	 menempatkan	
ideologi/nilai	 dasar	 pada	 posisi	 seimbang	 dalam	
proses	pengambilan	keputusan.	Dalam	paradoksalnya,	
manusia seringkali terjebak dalam dominasi tatalahir 
tanpa	mempertajam	 tatabatinnya.	 Jati	 dirinya	 adalah	
harga	dirinya.	Kesadaran	itu	akan	menuntut	rimbawan	
membentuk	 diri	 sebagai	 pejuang	 yang	 akan	 selalu	
siap	 dan	 waspada,	 berhatihati	 dalam	 bersikap,	 dan	
memperjuangkan	citacitanya.

Pengakuan, Kepercayaan, dan Kepuasan
Pada	 dimensi	 yang	 berbeda,	 yaitu	 dimensi	

eksternal,	 jati	 diri	 rimbawan	 harus	 menjadi	 bentuk	
eksistensi	yang	mendapatkan	pengakuan,	kepercayaan,	
dan	 mewujudkan	 kepuasan	 bagi	 para	 pemangku	
kepentingan.	 Dimensi	 eksternal	 lebih	 diwarnai	
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oleh kesadarankesadaran komunal manusia dalam 
kelompoknya.	Fungsi	lingkar	kendali	individu	menyatu	
dalam	 kendali	 komunal,	 sebagai	 perwujudan	 norma
norma bersama yang dibangun. Normanorma itu 
merupakan	 penyusun	 moral	 etika	 rimbawan	 yang	
berbentuk	 kode	 etik.	 Dalam	 komunitasnya,	 manusia	
dapat	 dengan	mudah	menyusun	 kode	 etik.	 Demikian	
dengan	rimbawan,	sudah	banyak	yang	menyusun	kode	
etik	 rimbawan.	 Namun,	 masalah	 klasik	 yang	 sering	
terjadi	 akan	 kembali	 lagi	 kepada	 siapa	 yang	 layak	
menjadi	penegaknya	dan	bagaimana	penegakannya.

Rimbawan	 dalam	 keberadaannya	 sebagai	 sebuah	
pengakuan,	 sudah	 selayaknya	 diatur	 dalam	 sebuah	
tatanan	 hukum	 yang	 layak,	 bahkan	 mungkin	 dalam	
undangundang.	 Dengan	 pengakuan	 yang	 ada,	
kepercayaan	 dan	 kepuasan	 akan	 secara	 otomatis	
terwujud.	 Kurangnya	 pengakuan	 atas	 jati	 diri	
mengakibatkan kebijakankebijakan kehutanan yang 
dibuat	 lebih	banyak	bersifat	 reaktif	 terhadap	keadaan	
yang	 terjadi.	 Namun,	 apa	 dan	 bagaimana	 rimbawan	
bisa	 memainkan	 perannya	 tetap	 harus	 didasari	 pada	
adanya	 pengakuan,	 kepercayaan,	 dan	 kepuasan,	 baik	
dari	dalam	diri	rimbawan	maupun	dari	para	pemangku	
kepentingan.	 Memang	 banyak	 yang	 harus	 diperbaiki	
karena	 dalam	 tatanan	 komunal,	 rimbawan	 selalu	
dihadapkan	pada	kenyataan	birokrasi	yang	memerlukan	
penyehatan	dan	kelembagaan	yang	perlu	penguatan.

Psikologi Organisasi dalam Dimensi 
Paradoksal Manusia

Sebagaimana	 telah	 disampaikan	 di	 atas,	 dimensi	
internal	 jati	 diri; kehormatan, kabanggaan dan 
harga diri dalam sebuah gambaran paradoksal	
manusia	 dimasukkan	 ke	 dalam	 konsepkonsep	 yang	
menyusun	nilai	dasar	emosional	manusia.	Kemampuan	
emosional manusia akan sangat ditentukan oleh 
dimensi	 internalnya.	 Kehormatan,	 kebanggaan,	
dan harga diri membentuk nilainilai dasar ideologi 
dan	 budaya	 manusia,	 baik	 secara	 individu	 maupun	
komunal.	Nilainilai	 itu	merupakan	kendali	 tata	batin	
manusia. Bila digambarkan dalam anatomi manusia 
diletakkan	pada	posisi	tangan	kiri	yang	sebagian	besar	
syaraf	 motoriknya	 diatur	 oleh	 otak	 bagian	 kanan,	
bagian otak yang memiliki sistematik nonrasional. 
Ideologi	 adalah	 nilai	 dasar	 sebuah	 perjuangan.	 Jiwa	

kehidupan	 manusia	 adalah	 citacita	 perjuangan	 dan	
apa	yang	diperjuangkan	adalah	hidupnya.

Di sisi lain adanya pengakuan, kepercayaan, 
dan kepuasan	 adalah	 sebuah	 patok	 keteguhan	
(anchor)	 dalam	 menyusun	 konsep,	 membuat	
keputusan,	 dan	 memecahkan	 masalah.	 Baik	 secara	
komunal	maupun	 individu,	 patok	 keteguhan	 ini	 lebih	
banyak	dipengaruhi	oleh	kemampuan	berpikir	rasional	
manusia.	 Kemampuan	 ini	 adalah	 kendali	 tata	 lahir	
manusia.	 Bila	 digambarkan	 dalam	 anatomi,	 manusia	
diletakkan	 pada	 posisi	 tangan	 kanan	 yang	 sebagian	
besar	 syaraf	motoriknya	 diatur	 oleh	 otak	 bagian	 kiri,	
bagian otak yang memiliki sistematik rasional. 

Keseimbangan antara tata batin dan tata lahir 
adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengungkapan	 jati	 diri	
rimbawan.	Pekerjaan	dimulai	dari	kebulatan	hati	untuk	
melakukan,	 bukan	 hanya	 dari	 perasaan	 kasihan.	 Pola	
keseimbangan	 ini	 membagi	 manusia	 kedalam	 empat	
kuadran	yang	dipengaruhi	oleh	kemampuan	penataan	
batin	 dan	 lahirnya.	 Adapun	 empat	 kuadran	 manusia	
dan	 perlambangan	 dalam	 organ	 manusia	 dapat	
digambarkan	sebagai	berikut:

Kelompok 
Kritis/

Jantung

Kelompok 
Tradisional/

Hati

Kelompok 
Rasional/
Paru-Paru

Kelompok
“Plintat–Plintut”/

Lambung

Rendah Emosionalitas Tinggi

Tinggi

R
as

io
na

lit
as

1.	 Kelompok	Plintat-plintut, kelompok	yang	memiliki	
kemampuan	 rasionalitas	 rendah	 dan	 kemampuan	
emosionalitas	 yang	 juga	 rendah.	 Kelompok	 ini	
dinamakan	 plintatplintut,	 karena	 memiliki	
sifatnya	 yang	 mendua,	 “ela -elu” kemana saja 
terikut.	Kelompok	ini	adalah	kelompok	berbahaya,	
manusia	 yang	 berada	 dalam	 kelompok	 ini	 harus	
segera	 keluar	 dengan	memperbaiki	 tata	 lahir	 dan	
tata	 batinnya.	 Kelompok	 ini	 digambarkan	 dalam	
anatomi	manusia	 sebagai	bagian	 lambung,	bagian	
manusia	 yang	 hanya	 memiliki	 perhatian	 kepada	
makanan dan mengeluarkan kotorannya.
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2.	 Kelompok	 Tradisional,	 kelompok	 yang	 memiliki	
kemampuan	 emosionalitas	 tinggi,	 tetapi	
kemampuan	 rasionalitasnya	 rendah.	 Kelompok	
ini	 adalah	 kelompokkelompok	 yang	 sering	
keluar	 dari	 putusanputusan	 rasional	 karena	
lebih	 mengutamakan	 rasa.	 Kelompok	 ini	 banyak	
didominasi oleh kekuatankekuatan yang mendasari 
tindakan	nonrasional	bahkan	irrasional.	Kelompok	
ini	 adalah	 kelompok	 yang	 memilih	 memukul	
tanpa	 meninju.	 Memilih	 lebih	 baik	 memenangi	
peperangan	 daripada	 memenangi	 pertempuran.	
Kelompok	 ini	 memiliki	 kelemahan	 karena	 lebih	
rentan	 pada	 kekuatan	 figur	 sentral.	 Figur	 sentral	
dalam	 kelompok	 bisa	 menjerumuskan	 individu	
kelompok	 tradisional	 ke	 dalam	 kultus	 individu.	
Kelompok	 ini	 digambarkan	 dalam	 anatomi	
manusia	sebagai	bagian	hati,	bagian	manusia	yang	
mendapat	porsi	mengurai	 racun,	serta	mendalami	
dan	meningkatkan	daya	tahan	tubuh.	Tetapi	sangat	
rentan	terhadap	sirosis.

3.	 Kelompok	 Rasional,	 kelompok	 yang	 memiliki	
kemampuan	rasionalitas	tinggi,	tetapi	kemampuan	
emosionalitasnya	 rendah.	 Kelompok	 ini	 adalah	
kelompokkelompok	 yang	 sering	 melakukan	
kebijakan	tanpa	memikirkan	kebajikan.	Kelompok	
ini	 sering	 terjebak	 dalam	 ranah	 paham/aliran	
yang	 pada	 dasarnya	 tidak	 pernah	 berpikir	 akan	
keberadaanNya.	 Kesadaran	 kebenaran	 kelompok	
ini	 adalah	 kebenaran	 komunal,	 politik,	 ekonomi	
atau	lainnya.	Kelompok	ini	berpijak	pada	alternatif	
terbaik	menurut	rasional.	Secara	lahiriah,	kelompok	
ini	 dapat	 saja	 unggul	 tetapi	 tidak	 secara	 batiniah.	
Kelompok	 ini	 digambarkan	 dalam	 anatomi	
manusia	 sebagai	 paruparu,	 bagian	manusia	 yang	
secara	sistematis	bertugas	memompa	udara	masuk	
dan	keluar.	 Seberapa	besar	 keperluan	 tubuh	 akan	
oksigen,	sebesar	itu	pula	yang	dipompa	masuk	dan	
sebesar	itu	pula	yang	dikeluarkan.

4.	 Kelompok	Kritis/Cerdas,	 kelompok	yang	memiliki	
kemampuan	 rasional	 tinggi	 dan	 juga	 memiliki	
kecerdasan	 emosional	 yang	 tinggi.	 Kelompok	
inilah	kelompok	pembaharu	yang	mampu	berpikir	
cerdas dan bertindak arif. Secara individu akan 
muncul	 seorang	 pemimpin	 yang	 santun	 dalam	
kebijakan dan tegas dalam kebajikan. Secara 

komunal	kelompok	ini	akan	tampil	sebagai	tatanan	
“good citizen”. Kelompok	 ini	 digambarkan	 dalam	
anatomi	 manusia	 sebagai	 bagian	 jantung,	 satu
satunya	 organ	 tubuh	 manusia	 yang	 pergerakkan	
tidak diatur oleh otak. Organ jantung adalah organ 
tubuh	manusia	 yang	bekerja	 terus	menerus	 tanpa	
henti.	Organ	ini	dibekali	otototot	yang	tak	pernah	
berhenti	 berkontraksi,	 memiliki	 bilikbilik	 yang	
mengatur	 secara	 adil	 peredaran	 darah	 ke	 seluruh	
tubuh	 manusia.	 Kelompok	 inilah	 yang saat ini 
sedang dituntut kehadirannya dalam melahirkan 
kembali	jati	diri	rimbawan	Indonesia.	
Secara	 utuh	 gambaran	 psikologi	 organisasi	 dalam	

paradoksal	 manusia	 tergambarkan	 dalam	 gambar	
anatomi	berikut:

Psikologi Organisasi dalam
Dimensi Paradoksal Manusia

Kebijakan, 
Problem Solving, 
Rasionaltas 
(Tata Lahir)

Ideologi Nilai-nilai 
Dasar, Budaya, 
Emosionalitas  
(Tata Batin)

Kondisi Saat Ini, 
Keberadaan Masa  
Kini, Keyakinan 
dalam Keberagaman 
Karakter dan Latar 
Belakang

Opini/Isu Strategis 
Yang Dilontarkan 
Oleh Para Ahli, Media 
Massa, Pengamat, 
LSM, dll.

Fakta-fakta yang Telah 
Terjadi Masa Lampau

Sejarah, Jejak Rekam, 
Kristalisasi Budaya

Kelahiran Kembali Rimbawan Indonesia
Sebagian	orang	yang	sangat	memberikan	perhatian	

kepada	 keberadaan	 rimbawan	 Indonesia,	 rasanya	 tak	
salah	bila	kita,	para	rimbawan,	mencanangkan	sebuah	
semangat	 kelahiran	 kembali	 rimbawan	 Indonesia.	
Semangat	ini	diharapkan	dapat	membantu	kita	dalam	
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menemukan	 kembali	 jati	 diri	 para	 rimbawan.	 Secara	
individu dan organisasi bersamasama melakukan 
pembelajaran	pada	nilainilai	dasar	yang	ada	dalam	diri	
rimbawan.

Pertanyaannya	adalah	siapa	yang	bertanggungjawab	
menemukan kembali dan melestarikan jati diri 
rimbawan	kita?

Dalam tatanan keluarga fungsi seorang ayah 
sebagai	 kepala	 keluarga	 tentu	 tak	 dapat	 serta	 merta	
dapat	 terwujud	 bila	 kehadiran	 seorang	 ibu	 tidak	 ada	
atau	 tidak	menjalankan	 perannya.	 Di	 tangan	 seorang	
ibulah	keluarga	dapat	memperoleh	ketenangan hati dan 
jiwa,	agar	semua	yang	dikerjakan	dapat	jelas	dan	tidak	
meraba	dalam	kegelapan.	Dalam	hal	peran	seorang	ibu,	
setidaknya	terdapat	4	perspektif	yang	dapat	diturunkan	
dari	4	pendamping	sang	“Arjuna	Lelanange	ing	Jagad”.	
Perlu	 disadari	 keempat	 lakon	 yang	 diperani	 empat	
wanita	 (isteri)	 Arjuna	 ini,	 bukan	 berarti	 tidak	 dapat	
berada	dalam	satu	tubuh	atau	satu	pribadi.	Sosok	sang	
ibu	 selanjutnya	 memiliki	 peran	 laksana	 Sembodro, 
Srikandi, Larasati, dan Suprobo.

Sembodro,	 figur	 seorang	 pendidik.	 Seorang	 ibu	
adalah	pendidik	anakanaknya.	Kunci	pendidikan	dalam	

keluarga	 adalah	 sosok	 ibu	 yang	mampu	memberikan	
dan menanamkan nilai dasar keluarga. Srikandi,	
figur	seorang	pejuang.	Seorang	ibu	pada	kenyataannya	
akan	 dihadapkan	 pada	 keadaan	 yang	 membuatnya	
harus	mampu	mengambil	 alih	 tugastugas	 sang	 ayah.	
Seorang ibu ikut memberikan jalan keluar terbaik bagi 
permasalahan	keluarganya.	Larasati,	figur	harmonis.	
Seorang ibu adalah “harmonizer” keluarga. lbulah yang 
membuat	 ketegangan	 menjadi	 kesejukan,	 kebuntuan	
menjadi	 tantangan,	 keputusasaan	 menjadi	 uji	 nyali.	
Seorang ibu bagaikan sebuah stabilizer yang bekerja 
pada	sisi	yang	lemah	dan	kuat,	yang terang	dan	gelap,	
yang	 hitam	 dan	 putih.	 Suprobo,	 figur	 ketinggian	
martabat.	 Seorang	 ibu	 adalah	 tabir	 yang	 menutupi	
kekurangankekurangan keluarganya. Seorang ibu 
adalah sosok yang selalu menjaga dan memelihara serta 
meninggikan harkat dan martabat keluarganya.

Dalam	 kehidupan	 kita	 siapakah	 “Sang	 Ibu”	 yang	
menjadi	 pembentuk	 identitas	 kepribadian	 Rimbawan	
Indonesia?	 Marilah	 kita	 temukan	 “Sang	 Ibu”	 kita,	
bangunkan	 ia	 dari	 tidurnya	 mintalah	 padanya	 untuk	
melahirkan	kembali	jati	diri	rimbawan	Indonesia.
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Latar Belakang
1.	 Lahan	 hutan	 gambut	 di	 Sumatera	 Selatan	 bekas	

kebakaran	tahun	1997/1998	diperkirakan	mencapai	
1,8	 juta	 ha	 (Baplan,	 2005).	 Lahan	 Gambut	 bekas	
kebakaran ini menjadi areal terbuka dengan 
vegetasi	 semak	 dan	 rumputrumputan.	 Lahan	 ini	
merupakan	 kawasan	 hutan	 non	 produktif	 secara	
ekonomi,	 sosial	 dan	 ekologi.	 Pembangunan	 HTI	
di lahan gambut terdegradasi selain memerlukan 
teknologi	+	(plus),	juga	memerlukan	biaya	per	hektar	
yang	tinggi,	oleh	karena	itu	untuk	keberhasilannya	
diperlukan	kajian	secara	komprehensif.

2.	 PT.	 Sinar	 Mas	 Forestry	 (SMF)	 telah	 melakukan	
kajian	 pengembangan	 teknologi	 HTI	 di	 lahan	

gambut terdegradasi (bekas kebakaran tahun 
1997/1998)	 dan	 sistem	monitoring,	 reporting	 dan	
verifikasi	(MRV)	dampak	HTI	dengan	menggunakan	
teknologi radar. Pengembagan MRV tersebut juga 
sekaligus untuk menangkal isue negatif tentang 
pembangunan	HTI	di	lahan	gambut.

3.	 Dalam	rangka	itu,	Pusat	Kajian	Strategis	Kehutanan	
(PUSKASHUT),	 Yayasan	 Sarana	 Wana	 Jaya	
(YSWJ)	telah	memfasilitasi	ekspose	hasil	kajian	PT	
SMF	melalui	Diskusi	Terbatas	Pembangunan	HTI	
di	 Lahan	 Gambut	 Terdegradasi	 pada	 tanggal	 28	
September	2011	di	R.	Jati	II	Gd.	Museum	Manggala	
Wanabakti,	 Jakarta.	 Ekspose	 disampaikan	
oleh	 Mahmud	 A.	 Raimadoya	 (ahli	 Geomatics	

Pembangunan HTI
di Lahan Gambut Terdegradasi

(Studi Kasus PT. Sinar Mas Forestry Regional Sumatera Selatan)
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Engineering)	 dan	 Prof.Dr.	 Budi	 Indra	 Setiawan	
(ahli Water Management). Peserta diskusi terdiri 
dari	unsur	pejabat	 terkait	Kementrian	Kehutanan,	
APHI,	PERSAKI,	PPAK,	HPK,	BUMN/S	Kehutanan	
dengan moderator diskusi oleh Ir. Deddi Ruchjadi 
Prawiraatmadja,	MM)
Pengembangan MRV Teknologi Radar

 1. Pelaksana Tim Pengkaji
Tim	 pelaksana	 pengkajian	 pengembangan	
sistem	Monitoring,	Reporting	 dan	Verification	
(MRV)teknologi	radar	yaitu:

	 	 1.1.	IPB:	 ALOSIndonesia	 PolInSAR	
Experiment	(AIPEX)

	 	 1.2.	PT	Sinar	Mas	Forestry	(PT	SMF)
  1.3. Kementerian Kehutanan (DitJend Bina 

Usaha Kehutanan)
	 2.	 Aplikasi	Teknologi	Radar

Pemilihan	 “aplikasi	 teknologi	 radar”	 untuk	
pengembangan	MRV	yang	meliputi	antara	lain	
tutupan	lahan	dan	stock	karbon	didasarkan	atas	
kemudahan serta bersinerji dengan kegiatan 
kajian	 (nasional/internasional)	 yang	 telah	
berjalan,	yaitu:

	 	 2.1.	Tahun	 20032005	 (KMNRT):	 RUTI2	
(Riset	 Unggulan	 Terpadu	 Internasional
2):DephutESA

	 	 2.2.	Tahun	 2004	 (Dephut):	 Indonesia	 Radar	
Experiment2	(INDREX2):DephutESA

	 	 2.3.	Tahun	 20072011(IPB):ALOSIndonesia	
Pol_Experiment	 (AIPEX)	yang	merupakan	
Riset	 Gabungan	 Internasional	 3	 Negara:	
Indonesia	 (IPBBakosurtanal)Jepang	
(JAXAJapan	 Aerospace	 Exploration	
Agency)Rusia (Institute of Radio
Engineering	 &	 ElectronicIRE/RAS)	
tentang	biomas	hutan	tropika.

	 	 2.4.	Tahun	 2010	 (PT	 SMF):	 Sinergi	 kegiatan	
AIPEX	 dengan	 menggunakan	 areal	
HTI Sumsel sebagai study MRV dengan 
teknologi Radar (Model Sumsel)

	 	 2.5.	Tahun	2011	(Kemenhut):	REDD1	Readness	
Phase,	 Pengembangan	MRV	 dengan	 radar	
dan	verifikasi	hasil	MRV

 3. Standar Prosedur Kajian dan Indikator
Standar	prosedur	dan	acuan	kriteriaindikator	

dalam kajian MRV menggunakan teknologi 
radar	meliputi	sebagai	berikut:

  3.1. Phase0:	 Sebagai	 kegiatan	 awal	 adalah	
dampak	HTI	 terhadap	 penyerapan	 karbon	
dengan	menggunakan	indicator	Guidelines	
IPCC2006:	AFOLU	Sector	(pengembangan	
metode	LULUCFCOP	13).

  3.2. Phase1:	Identifikasi	kategori	kunci:	Lahan	
hutan,	 Carbon	 pool=Biomas,	 perubahan	
land	cover	(LC),	DLL

  3.3. Phase2:	Analisis	Representasi	Lahan
  3.4. Analisis Carbon Budget HTI dengan 

pendekatan	 Carbon	 Stock	 Change	 (Loss/
gain Analisis)

4.	 Beberapa	Hasil	Kajian
Beberapa	 hasil	 kajian	 dampak	 pembangunan	
HTI	 pada	 lahan	 gambut	 terdegradasi	 dengan	
menggunakan	 teknologi	 radar	pada	periode	 tahun	
19952000–20042009	 yang	 dilengkapi	 dengan	
petapeta	 interpretasi	 perubahan	 tutupan	 lahan	
(land	 cover	 changeLCC)	 dapat	 diikhtisarkan	
sebagai	berikut:

	 4.1.	Luas	 areal	 kajian	 MRV	 di	 Sumatera	 Selatan	
adalah	 588.835	 ha	 dengan	 klasifikasi	 tutupan	
lahan	dibedakan	atas:	Hutan	Sekunder,	Kebun	
Campuran,	 Belukar,	 Semak,	 Rawa,	 Lahan	
terbuka,	Lahan	LainLain.

	 4.2.	Terjadi	 pergeseran	 penurunan	 luas	 kawasan	
tutupan	lahan	(LC)	hutan	sekunder	dari	tahun	
1995	 ke	 tahun	 2009,	 tetapi	 di	 lain	 pihak	 juga	
terjadi	 peningkatan	 secara	 significant	 dari	 LC	
Belukar	menjadi	LC	HTI	selama	tahun	1995	ke	
tahun 2009

	 4.3.	Pembangunan	 HTI	 pada	 lahan	 gambut	
terdegradasi berdasarkan kajian MRV dengan 
menggunakan	teknologi	radar	terbukti	mampu	
memulihkan	 tutupan	 lahan	 (LC)	 secara	
berkelanjutan yang berarti memulihkan fungsi 
hutan	 non	 produktif	 menjadi	 hutan	 produktif	
(hutan	produksi).

	 4.4.	Hasil	 kajian	 PT	 SMF	 juga	 menunjukkan	
bahwa	pembangunan	HTI	pada	 lahan	 gambut	
terdegradasi	 meskipun	 terjadi	 kehilangan	
karbon	 dari	 lahan	 gambut	 (peat	 carbon	 loss),	
tetapi	pembangunan	HTI	berdampak	terhadap	
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meningkatnya	 perolehan	 serapan	 karbon	 (net	
carbon	gain).	Hal	ini	oleh	karena	total	serapan	
karbon (total carbon gain) jauh lebih tinggi dari 
carbon	 lepas	 dari	 lahan	 gambut	 (peat	 carbon	
loss).

	 4.5.	Hasil	 kajian	 MRV	 PT	 SMF	 tentang	 dampak	
HTI	di	lahan	gambut	dapat	menjadi	acuan	dan	
bahan	kampanye	internasional	(image	building)	
untuk	menangkal	sorotan/isue	negatif	terhadap	
pembangunan	HTI	di	Indonesia.

 4.6. Pengembangan model MRV menggunakan 
teknologi	radar	lebih	lanjut	dapat	dipergunakan	
sebagai	 bahan	 menyempurnakan	 metode	 NFI	
dalam	 updating	 neraca	 sumber	 daya	 hutan	
nasional yang sebelumnya tidak dirancang 
untuk	 (termasuk)	 REDD+	 dan	 perhitungan	
neraca carbon biomas (net carbon gain).

Konsep “selaras” Pembangunan HTI di 
Lahan Gambut Terdegradasi
Water Manajement
1.	 Konsep	 “Prinsip	 Selaras”	 pada	 dasarnya	 adalah	

aplikasi	water	management	yang	dikembangkan	di	
HTI	lahan	gambut	di	Sumsel	areal	PT	SMF	dengan	
tujuan	 untuk	 menyelaraskan	 pengelolaan	 hutan	
dengan 3MI	 yaitu:	 maximizing,	 minimizing	 dan	
improving.	 Konsep	 ini	 telah	 diujicobakan	 pada	
pembangunan	 HTI	 jenis	 Acacia Crassicarpa di 
areal	 PT	 SMF	 di	 Sumsel	 dan	 menunjukkan	 hasil	
yang memuaskan.

2.	 Kegiatan	 3MI	 “prinsip	 selaras”	 mencakup:	 i).	
Memaksimumkan	fungsi	produksi	dan	sosial	HTI,	
ii).	 Meminimumkan	 kemiskinan	 masyarakat,	
emisi	 dan	 kerusakan	 kondisi	 biophisik	 SDH,	 iii).	
Memelihara keberadaan biodiversitas dan kearifan 
lokal,	dan	iv).	Memperbaiki/memperkuat	teknologi	
dan	manajemen,	SDM,	infrastruktur	dan	peraturan	
perundangundangan.

Teknologi Integrated Water Zoning System (IWZS)
1.	 Kegiatan	 utama	 aplikasi	 konsep	 prinsip	 “Selaras”	

dalam	 pembangunan	 HTI	 di	 lahan	 gambut	 yaitu	
aplikasi	“water	management”
Teknologi dikembangkan di areal HTI Acacia 
Crassicarpa	 PT	 SMF	 Sumsel	 adalah	 dengan	
membuat	 sistem	 terpadu	 kanal	 air	 (integrated	
water	zoning	system).
Pembuatan Bangunan kanal air tersambung 
satu	 dengan	 yang	 lain	 sedemikian	 rupa	 sehingga	
membentuk	jaringan	sistem	kanal	air	terpadu.

2.	 Dampak	 aplikasi	 IWZS	 terhadap	 pertumbuhan	
diameter HTI Acacia Crassicarpa	 terbukti	 cukup	
significant.	 Jika	 pada	 umur	 1,5	 tahun	 diameter	
+	 8	 Cm,	 pada	 umur	 5,5	 tahun	 telah	 bertambah	
mencapai	diameter	+ 23 Cm.

3. Hasil	 aplikasi	 teknologi	 water	management	 IWZS	
di	 areal	 PT	 SMF	 di	 Riau	 terbukti	 dapat	 menjaga	
ketersediaan	 air	 tanah	 (water	 table)	 di	 lahan	
gambut	 antara	 40–90	 cm.	 Fungsi	 kanal	 bersifat	
ganda	selain	menjaga	ketersediaan	air	 tanah,	 juga	
berfungsi	sebagai	sarana	transportasi,	pengawasan,	
pencegahan	kebakaran	hutan	dan	perikanan.
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Tempat Kelahiran

Bapak	 Ir.	 D.	 Ruchjadi	
Prawiraatmadja,	 MM	 dilahir

kan	 di	 Sumedang	 pada	 tanggal	
24	 Juni	 1946,	 jadi	 beliau	 ini	 AS	
(Asli	 Sumedang).	 Perawakannya	
jangkung dengan tinggi badan 172 
Cm,	 kulit	 putih,	 muka	 brewokan	
tetapi	 tidak	 kelihatan	 sangar,	

sebaliknya	murah	senyum	dan	simpatik.
Karena	memiliki	badan	tinggi	dan	kulit	putih,	banyak	

rekan dan koleganya menyangka dia itu keturunan bule 
atau	keturunan	Arab.	Di	lingkungan	dekatnya	dipanggil	
“SINYO”	bahkan	ada	yang	memanggil	“JERMAN”.

Dengan	penampilan	seperti	bule	dan	Arab,	banyak	
kejadian	yang	menggelikan,	pada	saat	mendapat	tugas	
ke	 Eropa,	 di	 Belanda	 seorang	 mahasiswa	 Indonesia	
menyapa	 “holland	 sprecken”,	 mendengar	 sapaan	
tersebut Pak Deddi hanya senyumsenyum saja dan 
setelah	 mahasiswa	 tersebut	 mengetahui	 yang	 disapa	
orang Indonesia akhirnya mereka berbicara dengan 
bahasa Indonesia.

Pada	 saat	 menunaikan	 ibadah	 haji,	 sering	 disapa	
dan	 diajak	 bicara	 dengan	 bahasa	 Arab,	 Pak	 Deddi	
hanya	mengangguk.	 Tugas	 di	 Jambi,	 saat	 dikenalkan	
istrinya	 kepada	 pemilik	 restoran	 Cina	 langganannya,	
yang	punya	dengan	setengah	kaget	berujar	 “oh	 suami	
enci	 londo	 (Belanda)	 toh”.	 Sedangkan	 ketika	 tugas	
di	 Lombok	 sebagai	 Ka	 Kanwil	 NTB	 diundang	 untuk	
pembinaan	 di	 area	Wisata	Hutan,	 ketika	mau	masuk	
penjaga	pintu	menyapa	“	Hello	Sir,	Ticket?	“,	langsung	

saja Pak Deddi merogoh koceknya lalu membayar ticket 
masuk.

Pengalaman	 yang	 mendebarkan	 pada	 waktu	 naik	
speedboat	 menuju	 ke	 Nunukan	 bersama	 5	 orang	
termasuk	Bpk.	Ir.	Wardono	Saleh,	dekat	Pulau	Bunyu	
speedboat	mogok	dan	tidak	dapat	diperbaiki	selama	+ 
26	jam	dan	terombangambing	hampir	terseret	ke	laut	
lepas.	Alhamdulillah	Alloh	SWT	melindungi	dan	dapat	
pertolongan	dari	kapal	yang	lewat.

Perjalanan Karier
Dapat	 dikatakan	 sebagian	 besar	 karirnya	

dihabiskan	 di	 bidang	 pengusahaan	 hutan.	 Lulus	 dari	
Fakultas	Kehutanan	IPB	tahun	1971,	langsung	diterima	
di	 Direktorat	 Jenderal	 Kehutanan	 Departemen	
Pertanian	Jalan	Salemba	Raya	No.	9,	Jakarta.	Setelah	
Direktorat Jenderal Kehutanan berubah menjadi 
Departemen	Kehutanan	 1983,	 Pak	Deddi	masih	 tetap	
di lingkungan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan 
s/d	 tahun	 1989.	 Baru	 setelah	 ada	 kebijakan	 mutasi	
dari	 Pusat	 ke	 Daerah	 dan	 sebaliknya,	 Pak	 Deddi	
dipindahkan	 ke	 Kantor	Wilayah	 Provinsi	 Kalimantan	
Selatan di Banjarbaru. Pada tahun 1994 kembali 
ke	 Pusat	 dan	 ditempatkan	 di	 Inspektorat	 Jenderal	
sampai	 tahun	 1996.	 Pada	 tahun	 1996	 dilantik	 jadi	
Kepala	 Dinas	 Kehutanan	 Jambi	 sampai	 tahun	 1998.	
Tahun	 1998	promosi	menjadi	Kepala	Kantor	Wilayah	
Departemen	 Kehutanan	 Provinsi	 NTB.	 Di	 sini	 tidak	
lama	hanya	13	bulan	dan	pada	tahun	1999	ditarik	lagi	
ke Pusat menjadi Direktur Produksi Hasil Hutan Ditjen 
Pengusahaan	Hutan.	Di	tempat	yang	baru	ini	juga	tidak	

Mengenal Sosok Pengurus PPAK
Ir. DEDDI RUCHJADI PRAWIRAATMADJA, MM

Majalah Rimba Indonesia (MRI) Volume 51 Mei 2013 menampilkan Sosok Rimbawan Ir. D. Ruchjadi 
Prawiraatmadja, MM, salah satu pengurus Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan (PPAK), juga 
aktif sebagai penanggung jawab MRI sampai sekarang. Salah seorang anggota Redaksi, Koesnoto 
Pm sempat mewawancarai asal-usul, pendidikan, pengabdian karier dll dan hasilnya disarikan 
sebagai berikut:
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lama	(9	bulan)	karena	pada	awal	tahun	2000	promosi	
menjadi Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hukum 
dan	Kelembagaan.	Di	tempat	inilah	pelabuhan	terakhir	
Pak	Deddi	berkarier	sampai	pensiun	tahun	2004.

Biodata Singkat
1.	 Nama	lengkap:	Ir.	Deddi	Ruchjadi	Prawiraatmadja,	

MM
2.	 Tempat	lahir:	 Sumedang,	24	Juni	1946
3.	 Keluarga:	 1	(satu)	istri,	5	(lima)	anak	putraputri,	

3 (tiga) cucu
4.	 Pendidikan:
 a. Sekolah Rakyat (SR) tahun 1952–1958
	 b.	 Sekolah	Lanjutan	Tingkat	Pertama	(SLTP)	

tahun 1958–1961
	 c.	 Sekolah	Lanjutan	Tingkat	Atas		 (SLTA),	 tahun	

1961–1964
	 d.	 Fakultas	Kehutanan	IPB,	tahun	1964–1971
	 e.	 Pasca	 Sarjana	 M.M.	 Univ.	 Satyagama,	 tahun	

2000–2002
5. Pengalaman Berorganisasi
	 a.	 Ketua	Persaki	Cabang	Bogor,	tahun	1986–1988
	 b.	 Pengurus	Pusat	Persaki,	tahun	1989
	 c.	 Ketua	Persaki	Cabang	Kalimantan	Selatan,	

tahun 1993–1994
	 d.	 Ketua	 RT	 2	 RW	 I	 Pasir	 Mulya	 Bogor,	 tahun	

1984–1986
	 e.	 Ketua	POMG	SD	Polisi	IV	Bogor,	tahun	1984–

1988
	 f.	 Dosen 	Luar 	Biasa 	Fakul tas 	Kehutanan	

Universitas	 Lambung	 Mangkurat	 Banjarbaru,	
tahun 1990–1993

6. Kegiatan Pasca Pensiun
	 a.	 Program	 Koordinator	 NECTAR,	 tahun	 2004–

2012
	 b.	 Dosen	Luar	Biasa	Fakultas	Kehutanan
	 Universitas	 Nusa	 Bangsa	 (UNB),	 Bogor,	 tahun	

2005–2009
 c. Ketua Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan 

(PUSKASHUT/YSWJ),	tahun	2009–2011
	 d.	 Komisaris	 Utama	 HTI	 Patungan	 PT.	 AHL,	

tahun 1996–sekarang
	 e.	 Ketua	 Yayasan	 Sarana	 Wana	 Jaya	 (YSWJ),	

tahun 2010–sekarang
7. Hobi membaca dan olahraga berenang.

Obsesi
Walau	 sudah	pensiun,	Pak	Deddi	 tetap	mengikuti	

perkembangan	 Kehutanan	 dari	 waktu	 ke	 waktu.	
Diakuinya	bahwa	banyak	kemajuan	yang	dicapai	dalam	
pembangunan	 kehutanan,	 tetapi	 di	 lain	 pihak	 harus	
diakui masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus 
dikerjakan.

Menganut	 “Old	 Rimbawan	 never	Die”,	 pak	Deddi	
bersama	 rimbawanrimbawan	 senior	 lainnya	 melalui	
Pusat	Pengkajian	Strategis	Kehutanan	(PUSKASHUT/
YSWJ)	 mengadakan	 pengkajianpengkajian	 dan	
diskusidiskusi/seminar	 dan	 hasilnya	 disampaikan	
kepada	 pengambil	 kebijakan	 khususnya	 Menteri	
Kehutanan sebagai masukan. Dari mulai PUSKASHUT 
berdiri	(tahun	2009)	s/d	akhir	2012	telah	dilaksanakan	
14	 kali	 diskusi	 panel/seminar,	 7	 kali	 diskusi	 terbatas	
dan	beberapa	hasil	kajian.

Satu	hal	yang	menurut	Pak	Deddi	memprihatinkan	
adalah banyaknya beritaberita dan tulisan di media 
massa	 yang	 menyudutkan	 Kehutanan	 tanpa	 counter	
dari	 pihak	 Kehutanan	 sendiri	 sehingga	 mengurangi	
image/citra	kehutanan.	Hal	 ini	disebabkan	kurangnya	
rimbawanrimbawan	yang	suka	menulis.	Obsesi	beliau	
adalah	 mencetak	 dan	 mendorong	 rimbawan	 menjadi	
rimbawan	penulis.
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Rubrik	 Apa	 dan	 Siapa	 kali	 ini	 menampilkan	
rimbawan	 senior	 Ir.	 Hartono	 Wirjodarmodjo,	

MA	 yang	 penulisan	 data	 dan	 informasinya	 disajikan	
oleh	anggota	dewan	redaksi	Ir.	Slamet	Soedjono,	MBA	
sebagai	 hasil	 dari	 penelusuran	 data	 dan	 wawancara	
yang berkaitan dengan biodata dan rekam jejak beliau. 
Berikut	ini	narasi	dari	penulisan	tersebut.

Rimbawan	 yang	 namanya	 seperti	 disebut	 di	 atas	
adalah	 seorang	 pria	 tinggi	 tegap	 yang	murah	 senyum	
dan	 nampak	 selalu	 ceria,	 lahir	 di	 kota	 yang	 terkenal	
mangganya	 yaitu	 Probolinggo	 Jawa	 Timur	 lebih	 dari	
83	 tahun	 yang	 lalu	 atau	 tepatnya	 tanggal	 16	 Oktober	
1929,	 walaupun	 ayahnya	 asli	 dari	 daerah	 Bagelen	
(KutoarjoPurworejoJateng)	yang	pada	saat	itu	bekerja	
sebagai	 pegawai	 perusahaan	 Kereta	 Api	 (Staatspoor	
Matschapij/SS)

Pendidikan yang dialami berturutturut SD (HIS) 
1942,	 SMP	 1945,	 STMA	 1948,	 SMA	 1951,	 Fakultas	
Pertanian Universitas Indonesia Jurusan Kehutanan 
(IPB	 sekarang)	 1957,	 dan	 Indiana	 University	 (USA)	
Graduate	School	(MA)	1961.

Semasa	 pendidikan	 SLTA	 sesuai	 dengan	 kondisi	
jamannya,	Pak	Ton	(panggilan	akrabnya)	ikut	bergerilya	
berjuang	 mempertahankan	 kemerdekaan	 RI	 sebagai	
Tentara Pelajar (TP) di daerah WonosoboTemanggung 
(Gn.	Sumbing),	hijrah	ke	SoloBloraSemarang	sehingga	
kemudian	 hari	 menerima	 penghargaan	 “Bintang	
Gerilya”	 yang	 memungkinkan	 bisa	 dimakamkan	 di	
Taman	 Makam	 Pahlawan,	 sehingga	 Beliau	 adalah	
seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.

Segera	 setelah	 lulus	 Fakultas	 Pertanian	 Jurusan	
Kehutanan,	Pak	Ton	memulai	 pengabdiannya	bekerja	
di	kehutanan	di	bidang	penelitian	yaitu	Lembaga	Pusat	
Penelitian	Kehutanan	(LPPK)	yang	sebelumnya	dikenal	
sebagai Balai Besar Penyelidikan Kehutanan.

Tidak	 sampai	 satu	 tahun	 bekerja	 sebagai	 peneliti	
muda,	pada	tahun	1958	diangkat	sebagai	Kepala	Bagian	
Botani	 LPPK.	 Selama	 bekerja	 di	 LPPK	 ini	 pernah	

ditugaskan melakukan survei hutan di Sumatera 
Selatan bersama Dr J Kostermmans dalam rangka 
rencana	 pembangunan	 pabrik	 rayon	 di	 Semanggus	
yang hasilnya disarankan untuk tidak dilanjutkan 
pembangunannya.	 Sekembalinya	 dari	 tugas	 belajar	 di	
USA	(1961)	ditugaskan	kembali	di	bidang	botani	tetapi	
bukan	 lagi	 di	 LPPK	 sebab	 tugas	 dan	 fungsinya	 telah	
dialihkan	 ke	 Lembaga	 Penelitian	 Pengawetan	 Alam	
Kebun	Raya	Indonesia	di	Bogor	menjabat	sebagai	Kepala	
Sub	Bagian	Pengawetan	Alam	di	bawah	pimpinan	Prof	
Ir. Koesnoto. Dua tahun bekerja di lingkungan Kebun 
Raya	Indonesia,	pada	tahun	1963	tugasnya	dipindahkan	
kembali	 ke	 lingkungan	 Kehutanan	 yaitu	 di	 Jawatan	
Kehutanan	 sebagai	 Kepala	 Sub	 Bagian	 Pengawetan	
Alam berlangsung hingga tahun 1964. Selama bekerja 
di	Kebun	Raya	maupun	di	 Jawatan	Kehutanan	Bogor	
selalu menjalin hubungan dengan temanteman sarjana 
kehutanan	di	LPPK	dan	IPB	yang	secara	bersamasama	

MENGENAL RIMBAWAN SENIOR
Ir. HARTONO WIRJODARMODJO, MA
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bersepakat	 untuk	 membentuk	 organisasi	 Persatuan	
Sarjana Kehutanan Indonesia disingkat PERSAKI 
pada	tahun	1963	yang	dibidaninya	bersama	Ir.	Harris	
Suranggajiwa,	Ir.	Sadikin	Djajapertjunda,	Ir.	Kuswanda,	
Ir.	Aim,	Ir.	Lukito	Daryadi,	Ir.	Rochmadi.

Dari menekuni bidang tugas yang berkaitan dengan 
botani	tumbuhtumbuhan	hutan	dan	pengawetan	alam	
selama	 7	 tahun,	 pada	 tahun	 1964	 tugasnya	 dialihkan	
ke Perusahaan Negara Kehutanan (PN Perhutani) di 
Jakarta yang berkantor di Jl. Merdeka Timur 5 (Kantor 
BPU	 Perhutani)	 menjabat	 sebagai	 Kepala	 Bagian	
Survei dan Penelitian BPU (sekarang Kantor Direksi 
Badan Pembinaan Umum) Perhutani yang tugasnya 
masih relevan dengan tugastugas sebelumnya yaitu 
penelitian	 dan	 botani	 tumbuhtumbuhan	 hutan	
khususnya	 di	 Kalimantan	 Timur,	 Kalimantan	 Selatan	
dan	Kalimantan	Tengah	yang	merupakan	wilayah	kerja	
PN	 Perhutani.	 Pada	 waktu	 beliau	 memegang	 jabatan	
ini	dimantapkanlah	hasilhasil	survei	dan	perencanaan	
untuk	 bahan	 perundingan	 dan	 kerjasama	 eksploitasi	
hutan	 dengan	 pihak	 asing	 (Jepang)	 dalam	 bentuk	
kerjasama	 Production	 Sharing	 yang	 pertama	 dengan	
Forest	Development	Corporation	(FDC)	di	Kalimantan	
Timur	 diteruskan	 dengan	 Mitsui	 Overseas	 Forestry	
Development	Corporation	(MOFDECO)	di	Kalimantan	
Selatan.

Tak	 sampai	 dua	 tahun	 di	 Perhutani	 Pak	 Ton	
mendapat	 tugas	 baru/dipromosikan	 menjadi	 Kepala	
Biro	Statistik	dan	Perencanaan	Departemen	Kehutanan	
yang berkantor di Jl. Salemba Raya Jakarta yang 
dijalaninya	hingga	awal	tahun	1967.

Setelah lebih kurang 10 tahun bekerja di Instansi 
Pusat	 sebagai	 pemegang	 jabatan	 struktural	 maupun	
fungsional,	 pada	 awal	 tahun	 1967	 tugasnya	 dialihkan	
ke	Daerah	sebagai	pejabat	struktural	operasional	yaitu	
sebagai	Direktur	II	PN	Perhutani	Jawa	Tengah	(1967
1973) kemudian jabatannya berubah menjadi Wakil 
Kepala	 Unit	 I	 perum	 Perhutani	 Jawa	 Tengah,	 dan	
pada	tahun	1974	menjadi	Kepala	Unit.	Selama	11	tahun	
menjabat	 pimpinan	 wilayah	 Perhutani	 Jawa	 Tengah,	
cukup	banyak	karyakarya	beliau	yang	menonjol	seperti	
upaya	reboisasi/rehabilitasi	hutan	besarbesaran	yang	
rusak	 akibat	 gangguan/pengrusakan	 oleh	 BTI/PKI	 di	
daerah	 Gundih,	 Telawa,	 Purwodadi,	 Surakarta,	 Pati,	
Kendal,	 Balapulang	 dan	 Banyumas	 Barat	 hal	 mana	

didorong oleh kegemaran beliau di bidang tanaman 
dan	penanaman	hutan	 termasuk	penanaman	 cengkeh	
di	Banyumas	Barat	dan	Murbei	di	KPH	Pati,	Kayu	Putih	
di	KPH	Gundih.

Di	 bidang	 pengembangan	 industri	 dan	 ekspor	
berhasil	membangun	pabrik	Industri	Pengolahan	Kayu	
Jati	(IPKJ)	Terpadu	terbesar	dan	termodern	waktu	itu	
(1976)	 yang	 peresmiannya	 dilakukan	 oleh	 Presiden	
RI Jenderal Suharto dan Ibu Tien yang dihadiri 
oleh	 beberapa	 Menteri	 dan	 Gubernur	 di	 Jawa.	 Juga	
membangun	pabrik	sutera	alam	di	Pati,	pabrik	minyak	
kayu	putih	di	Gundih,	pabrik	Gondorukem	di	Cimanggu	
Banyumas	Barat,	pengembangan	pabrik	penggergajian	
kayu jati Randublatung dan Brumbung (Semarang) 
serta	 perluasan	 kantor	 dan	 fasilitas	 ekspor	 kayu	 jati	
di	Jl.	Deli	dekat	pelabuhan	Semarang	dan	Brumbung.	
Dikembangkan	pula	ekspor	gondorukem,	getah	pinus,	
minyak	kayu	putih	dan	copal	maupun	kayu	agathis	di	
Banyumas	Timur.	Tekun	pula	mengembangkan	proyek
proyek	 prosperity	 approach,	 Mantri	 Lurah	 (MALU),	
MalangMagelang	 (MAMA)	 SpeedUp	 reboisasi	
maupun	 penataan	 organisasi	 dan	 tugastugas	 Polsus	
Kehutanan.

Pada	 tahun	 1977	 selaku	 Kepala	 Unit	 I	 Perum	
Perhutani	mendapat	 tugas/kepercayaan	 dari	Direktur	
Jenderal	FAO	ditunjuk	sebagai	penyelenggara	Seminar	
Internasional tentang Agroforestry di Semarang dan 
untuk	 keberhasilannya	 mendapat	 penghargaan	 dari	
FAO.

Karir	selanjutnya	terus	menanjak	yaitu	pada	tahun	
1978 diangkat menjadi Direktur Produksi Perum 
Perhutani	 di	 Jakarta	 dan	 pada	 tahun	 1981	 meraih	
jabatan terrtinggi di Perum Perhutani sebagai Direktur 
Utama hingga tahun 1987. Setelah mengakhiri jabatan 
Direktur	 Utama	 Perum	 Perhutani	 Pak	 Ton	 sempat	
menjadi	Staf	Ahli	Menteri	Kehutanan	bidang	Dampak	
Sosial	 Ekonomi	 Kehutanan	 sampai	 pensiun	 sebagai	
PNS.

Selama menjabat sebagai Direktur Produksi dan 
Direktur	 Utama	 Perum	 Perhutani	 tercatat	 prestasi	
beliau dalam mengembangkan budidaya kultur jaringan 
(tissue culture) bibit tanaman jati bekerjasama dengan 
Institut	Teknologi	Bandung	 (ITB)	yang	dipimpin	oleh	
Prof	 DR	 Nurhadi,	 pembangunan	 dan	 pengembangan	
CSO	 (Clonal	 Seed	 Orchard),	 sebelumnya	 didahului	
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penataan	tanaman	Area	Pengumpulan	Bibit	(APB)	dan	
pemilihan	serta	penunjukan	pohon	jati	plus	di	seluruh	
wilayah	Perhutani.	Di	bidang	budidaya	hutan,	proyek
proyek	 prosperity	 approach	 dikembangkan	 menjadi	
Community	 Development	 (Comdev),	 Social	 Forestry	
sebelum akhirnya menjadi PHBM (Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat).

Sepintas	 lalu	 banyak	 orang	 menilai/berpendapat	
bahwa	 Pak	 Ton	 itu	 bukan	 seorang	 pemimpin	 yang	
serius,	 sukanya	 guyon	 dan	 haah	 heeh,	 tetapi	 bagi	
mereka	 yang	 pernah	 merasakan	 kepemimpinannya/
dekat	dengannya	sebenarnya	beliau	itu	serius,	concern	
dan	bertanggungjawab	dengan	tugasnya,	cukup	banyak	
ideide bagus yang dicetuskannya untuk kemajuan 
perusahaan.	 Gaya	 kepemimpinannya	 memang	 tidak	
terlalu	serius	apalagi	feodalistik,	pendekatannya	dengan	
bawahan	 sangat	 baik	 dan	 santai,	 jarang	 sekali	marah	
dan	 bila	 menegor	 bawahan	 seringkali	 hanya	 dengan	
sindiran.	Beliau	gemar	memotivasi	bawahan	antara	lain	
dengan	menaruh	kepercayaan	besar	kepada	kemampuan	
anak buahnya untuk menjalankan tugasnya sebagai 
konsekuensi	penunjukan/pengangkatan	dalam	jabatan	
tertentu.	Selama	bertugas	di	pemerintahan/BUMN	Pak	
Ton	telah	seringkali	melakukan	perjalanan	dinas	keluar	
negari	mengunjungi	 beberapa	 negara	 seperti	 ke	USA,	
Mexico,	 Brasilia,	 Jepang,	 Korea,	 Taiwan,	 Hongkong,	
Philipina,	Malaysia,	India,	Australia,	Saudi	Arabia,	Irak,	
Jordania,	 Kuwait	 dan	 Uni	 Emirat	 Arab.	 Beliau	 juga	
mendapatkan	 penghargaan	 dari	 Pemerintah	 berupa	
Tanda Kehormatan Satyalencana Pembangunan 1978. 
Jumlah tulisan yang dihasilkan tak kurang dari 12 buah.

Dalam	pembinaan	keluarga,	 setelah	 lulus	menjadi	
sarjana kehutanan (Ir) Pak Ton menikahi teman 
kuliah	 seangkatannya	 di	 Fakultas	 Pertanian	 UI	 yaitu	
Ibu	 Rukmawati	 yang	 merupakan	 wanita	 Sarjana	
Kehutanan	 pertama	 di	 Indonesia	 (lulus	 tahun	 1957)	
yang	 dinikahinya	 tahun	 1958.	 Dari	 perkawinan	
tersebut	dikaruniai	3	anak,	1	orang	puteri,	2	putra	dan	
3	cucu.	Putera	pertama	berkarir	sebagai	diplomat	yang	
setelah	 beberpa	 kali	 bertugas	 di	 kedutaan	 luar	 negeri	
kini bertugas di Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme	 di	 Jakarta,	 puteri	 kedua	 pernah	 beberapa	
tahun bertugas sebagai dosen di Universitas Indonesia 
dan sekarang bekerja di Perusahaan Multinasional di 
Jerman	 sedangkan	 putera	 bungsunya	 berwira	 usaha	
sebagai	 pengusaha	 pembibitan	 tanaman	 hutan	 dan	
penghijauan	dan	sekarang	bekerjasama	dengan	Medco	
–	Perhutani	dalam	rangka	pengembangan	Biofuel.

Ibu	 Dr	 Ir	 Rukmawati	 Hartono	 berkarir	 sebagai	
dosen	IPB	dan	Undip	hingga	mencapai	jabatan	Lektor	
Kepala	 (Gol	 IV/C)	 sebelum	 akhirnya	 mengambil	
pensiun	 dini	 demi	 mengikuti/mendampingi	 tugas	
suami sebagai Direktur Utama Perum Perhutani. Ibu 
Rukmawati	 telah	 lebih	 dulu	menghadap	 Illahi	 karena	
sakit	pada	tanggal	31	Desember	2003	pada	usia	74.

Kini	Pak	Ton	dalam	usianya	yang	lebih	dari	10	windu	
(	83	tahun	7	bulan)	masih	nampak	tegar	walaupun	suka	
makan	yang	anehaneh	untuk	ukuran	orang	tua	seperti	
sate	kambing,	 steak,	dll.	Hanya	saja	pendengaran	aya	
ingatnya sudah agak berkurang karena usia. Kini Pak 
Ton tinggal sendirian di Puri Bintaro IV No. 2A Bintaro 
Jaya Sektor 9 Jakarta Selatan.
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Penyajian 0bituari kali ini ditujukan untuk almarhum 
Ir.Soedjadi	Hartono	Danoewinoto	 yang	 informasi	

maupun	 datanya	 disajikan	 oleh	 Ir.Slamet	 Soedjono,	
MBA	anggota	Dewan	Redaksi	Rimba	Indonesia	sebagai	
orang	yang	cukup	mengenal	almarhum	karena	pernah	
tinggal	 bertetangga	 selama	 6	 tahun	 serta	 beberapa	
tahun	 bekerjasama	 dalam	 tugas	 di	 pemerintahan	
maupun	 di	 swasta	 (HPH).	 Berikut	 ini	 adalah	 catatan	
data dan infomasi almarhum.

Ir.Soedjadi	 Hartono	 Danoewinoto	 adalah	 seorang	
pria	berpenampilan	atletis,	semampai,	berkulit	bersih,	
kalem,	 atentif	 dan	 ramah	 serta	 rendah	 hati	 sehingga	
banyak temanteman mengenalnya dengan baik dan 
cukup	akrab.	Selain	itu	almarhum	juga	seorang	pekerja	
keras	 dan	 tekun	 tanpa	 memilihmilih	 tugas	 yang	
dibebankannya yang selalu dihayatinya denga baik 
seperti	yang	tercermin	dari	pengalaman	kerjanya	yang	
diawali	dari	bidang	penelitian	ekonomi	dan	eksploitasi	
hutan	 khususnya	 ilmu	 kerja	 hutan	 (work	 science),	
dosen	 luar	 biasa	 (tidak	 tetap)	 ilmu	 kerja	 hutan	 pada	
Fakultas	 Kehutanan	 IPB,	 Kepala	 Dinas	 Kehutanan	
merangkap	 Kepala	 Kantor	 Wilayah	 Departemen	
Pertanian	 Provinsi	 Lampung,	 bidang	 Reboisasi	 dan	
Rehabilitasi	 Lahan,	 bidang	 Perlindungan	 hutan	 dan	
Pelestarian	 Alam	 (PHPA),	 Staf	 Ahli	 Menteri	 Bidang	
Pengembangan Ketenagaan sebelum kembali lagi ke 
lingkungan	 Litbang	Kehutanan	 sebagai	Kepala	 Badan	
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Sewaktu	 menjadi	 pimpinan	 proyek	 penelitian	
eksploitasi	hutan	di	KPH	Cepu	baik	yang	dibiayai	sendiri	
oleh	Litbang	Ekonomi	dan	Eksploitasi	Hutan	maupun	
yang	 diselenggarakan	 atas	 bantuan	 biaya	 pemerintah	
Jerman	 (kerjasama	 dengan	 experts	 Jerman)	 banyak	
mahasiswa	dari	IPB	maupun	UGM	yang	dibimbingnya	
dan dibinanya secara mengesankan yang kemudian 
selalu	 diingat	 oleh	 mahasiswa	 tersebut	 di	 kemudian	
hari.	 Sewaktu	 di	 Lampung,	 di	 RRL	 dan	 di	 PHPA	
seringkali	 terjun/turba	 ke	 lapangan	 selain	memeriksa	
pekerjaan	 juga	 rajin	 mengenali	 petugas	 bawahannya	
dengan	penuh	keramahan.

Di bidang keorganisasian di luar kedinasan 

apakah	 di	 PERSAKI,	 PPAK	 ataupun	 di	 Iluni	 IPB	
almarhum dikenal sebagai orang yang ringan tangan 
(entengan)	dan	penulis	yang	produktif,	oleh	karena	itu	
di	 kepengurusan	 seringkali	 diberikan	 tugas	 di	 bidang	
yang	 memerlukan	 aktivitas	 tinggi	 seperti	 Sekretaris,	
Bendahara,	Publikasi	dan	Distribusi	Majalah/Buletin.

Kebiasaan	kerja	keras,	tekun	dan	gigih	nampaknya	
sudah	 terlatih	 sejak	 belia	 karena	 keprihatian	 hidup	
keluarganya yang dengan 7 saudara kandung telah 
ditinggal ayahnya seorang mantan Jaksa di Bojonegoro 
yang	meninggal	karena	sakit,	yang	selanjutnya	diasuh	
oleh ibunya yang tinggal di Surabaya hingga saudara
saudaranya	bisa	jadi	orang	semua	(berhasil),	ada	yang	
jadi	 Sarjana	 Kehutanan,	 Dr.Spesialis	 dan	 Dosen	 di	
Universitas	Airlangga,	Walikota	Kediri	dan	sebagainya,	
berkat kegigihan ibunya.

Setelah	pensiun	almarhum	aktif	di	Yayasan	World	
Wildlife	 Fund	 Indonesia,	 hingga	 akhir	 hayatnya,	
disamping	menjabat	Komisaris	pada	PT.	Timber	Dana	
dan	Pengurus	Himpunan	Pensiunan	Kehutanan	(HPK).

OBITUARI
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Biodata	 dan	 riwayat	 hidup	 almarhaum	 adalah	
sebagai	berikut:
1. Nama:	Ir.Soedjadi	Hartono	Danoewinoto
2. Tempt	&	tanggal	lahir:	Bojonegoro	(Jawa	Timur),
 19 Maret 1935
3. Agama:	Islam
4. Keluarga;	Kawin	 1	 isteri,	 4	 anak	 (2	 laki,	 2	 prp),	 9	

cucu
5. Tempat	 tinggal:	 Jl.	 Sekip	 No	 1	 Lawang	 Gintung,	

Batutulis,	Bogor	
6. Meninggal:	 tanggal	24	Pebruari	2013	di	Lampung	

(dirumah anaknya) dimakamkan di Sindangbarang 
Bogor tanggal 25 Pebruari 2013

7.	 Pendidikan:
 a. SMA Negeri Surabaya 1955
	 b.	 Fakultas	 Pertanian	 Jurusan	 Kehutanan	 Univ.

Indonesia IPB) 1961
 c.  Kursus Penjenjangan Pembina (KPP) Angk. I 

Dep.	Pertanian	1969
	 d.		 SESPA	Dept.	Pertanian	Angk	V	1979	
	 e.	 Kursus	Reguler	LEMHANAS	Angk.VIII	1985	
8.	 Pekerjaan:
	 a.	 Kepala	 Bagian	 Latihan	 Kerja	 Lembaga	

Penelitian Ekonomi Kehutanan Bogor 1961970
	 b.	 Dosen	 Luar	 Biasa	 Ilmu	 Lerja	 Hutan	 Fahutan	

IPB 19671970
	 c	 Kepala	 Dinas	 Kehutanan/Kakanwil	 Dep.

Pertanian	Provinsi	Lampung	19701978
	 d.	 Kepala	Sub	Direktorat	Rehabilitasi	Lahan	DITSI	

19781980
	 e.	 Kepla	 Sub	 Direktorat	 Reboisasi	 DITSI	 1980

1983 

  f. Direktur Taman Nasional dan Hutan Wisata 
Ditjen PHPA 19831990

 g. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Pengemb.
Ketenagaan Kehutanan 19901993

	 h.	 Kepala	 Badan	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	
Kehutanan	Departemen	Kehutanan	19931995

9.	 Penghargaan:
	 a.	 Penghargaan	 dari	 Gubernur/Kep.	 Daerah	

Provinsi	Lampung
	 b.	 Penghargaan	 dari	 Dekan	 Fakultas	 Kehutanan	

IPB
	 c.	 Satya	Lencana	Karya	Satya	Tk	II	1986
	 d.	 Satya	Lencana	Karya	Satya	30	tahun
10.	Kunjungan	 ke:	 Jepang,	 Korea	 Selatan,	 Thailand,	

Philipina,	Swiss,	Kanada,	New	Zealand,	Singapore,	
Malaysia,	Vietnam

11.	 Publikasi:	
	 a.	 Laporan	 Ilmiah	 LPK	Bogor	 a.l.Peralatan	 kerja	

tangan	 di	 P.	 Jawa	 1964,	 artikel	 pada	 World	
Wood 19661970

	 b.	 Beberapa	 makalah	 pada	 Asean	 Forestry	
Congress	di	Manila	 1983,	makalah	untuk	9	 th	
World	Forestry	Conggress	di	Mexico	1985

12.	 Kegemaran/hobby:	jalan	kaki,	berenang,	berkebun,	
golf,	membaca,	musik	kroncong

13.	 Organisasi	 lain:	 Aktif	 di	 kepengurusan	 PERSAKI,	
PPAK,	 Himpunan	 Pensiunan	 Kehutanan	 (HPK),	
Orkes	Keroncong	Manula	dan	World	Wildlife	Fund	
(WWF)	 bahkan	 ketiga	 hal	 terakhir	 ini	 dilakukan	
hingga akhir hayatnya.

14.	 Kegiatan	di	swasta:	Komisaris	pada	HPH	PT	Timber	
Dana Jakarta.
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1. Dr.Ir. Yunus Kartasubrata
	 a.	 Lahir:	Ciamis	(Jabar)	tanggal	11	Mei	1924	(88	th	

11 bln)
	 b.		 Agama:	Islam
	 c.	 Keluarga:	1	isteri,	1	anak
	 d.	 Pendidikan:	Fak.	Pertanian	Jurusan	Kehutanan	

UI	 1955,	 S2	 dan	 S3	 Institut	 Pertanian	 Bogor	
1983 dan 1986

	 e.	 Jabatan:	 Direktur	 Perencanaan	 dan	 Produksi	
Perhutani	serta	Dosen	Fakultas	Kehutanan	IPB

	 f.	 Tempat	 tinggal:	 Jl.	 Raya	 Pemda	 No.	 43	
Kedunghalang Bogor. 02518663771

2. Ir.H.R.Muhamad Otjo Danaatmadja
	 a.	 Lahir:	Garut,	tanggal	1	April	1926	(87	th	2	bln)
	 b.	 Agama:	Islam
	 c.	 Keluarga:	Kawin	1	 isteri,	5	anak	(1	 laki	4	prp),	

cucu
	 d.	 Pendidikan:	MBS	(SKMA)	Bogor	1948,	Fakultas	

Kehutanan	UGM	Yogyakarta	1963
	 e.	 Jabatan:	KKPH	Garut,	Ka	Bag	Pemasaran	Dinas	

Kehutanan	 Provinsi	 Jawa	 Barat,Dosen	 Tetap	
Fak.	Kehutanan	Univ.	Winaya	Mukti	Bandung

	 f.	 Tempat	 tinggal:	 Jl.	 Sri	 Rezeki	 No.4	 Bandung	
Telp.	0225204ll7

3. Ir.Moch.Fadil Sosroatmodjo
	 a.	 Lahir:	BangkalanMadura,19	Juli	1929	(83	th	11	

bln)
	 b.	 Agama:	Islam
	 c.	 Keluarga:	Kawin,	1	isteri,	7	anak	(6	laki,	1	prp),	

15 cucu
	 d.	 Pendidikan:	 Fakultas	 Kehutanan	 UGM,	 1958,	

Sespa	Deptan	1979
	 e.	 Jabatan:	 Kakanwil	 Deptan	 Prov.	 Sumut,	 Dir.

Pemasaran	 Inhutani	 I,	 Dir.	 Produksi	 Perum	
Perhutani,	Kakanwil	Dephut	Prov.	Jawa	Timur

	 f.	 Temp.	Tinggal:	Jl	Asem	II	No	5	A	Cipete,	Jakarta	
Selatan 021765800

4. Ir.Soenarso Sastrodimedjo
	 a.	 Lahir:	 Jombang	 (Jatim)	25	Juli	 1931	 (81	 th	 11	

bln)
	 b.	 Agama:	Islam
	 c.	 Keluarga:	Kawin,	1	isteri,	3	anak,	cucu	
	 d.	 Pendidikan:	 Fakultas	 Pertanian	 Jurusan	

Kehutanan Univ. Indonesia (Sekarang IPB) 
1961 

	 e.	 Jabatan;	 Ahli	 Peneliti	 Litbang	 Keh,	 Kepala	
Pusdiklat	Kehutanan	Dep.	Kehutanan

	 f.	 Tempat	 tinggal:	Jl.	Rimba	Mulya	 I	N0	6	Pasir	
Kuda Bogor 025l7520141

RIMBAWAN BERPRESTASI DALAM KESEHATAN
(MENCAPAI USIA 80 TAHUN ATAU LEBIH)
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1. Menu makan yang baik 
	 a.	 8590%	makanan	nabati
	 	 	50%	 bijibijian	 utuh,	 beras	 cokelat,	 pasta	

yang	terbuat	dari	gandum	utuh,	jelai,	sereal.	
Roti yang terbuat dari gandum utuh dan 
polongpolongan	termasuk	kacang	kedelai,	
kacang	 merah,	 kacang	 garbanzo,	 lentil,	
pinto,	kacang	dara,	kacang	hitam,	putih	dan	
merah muda.

	 	 	30%	sayuran	hijau	dan	kuning	serta	umbi
umbian,	termasuk	kentang,	wortel,	ubi	jalar	
dan bit serta sayuran laut.

	 	 	510%	buahbuahan,	biji	dan	kacang
	 b.	 1015%	protein	hewani	(tidak	lebih	dari	85–115	

gram	per	hari)
	 	 	Ikan	 jenis	 apapun,	 tetapi	 sebaiknya	

ikan kecil karena ikan yang lebih besar 
mengandung merkuri.

	 	 	Unggas:	ayam,	kalkun,	bebek	sedikit	saja
	 	 	Sapi,	 domba	 muda–harus	 dibatasi	 atau	

dihindari
	 	 	Telur 
	 	 	Susu	 kedelai,	 keju	 kedelai,	 susu	 beras	 dan	

susu almond.
Makanan	tambahan	untuk	menu	makan:
1. Teh herbal
2.	 Tablet	rumput	laut	(kelp)
3.	 Ragi	 untuk	 pembuatan	 bir	 (sumber	 vitamin	 B	

kompleks	dan	mineral	yang	bagus)
4.	 Suplemen	enzim
5.	 Suplemen	multivitamin	dan	mineral
Makanan dan bahanbahan yang harus dihindari atau 
dibatasi	dalam	menu	makanan:
1.	 Produkproduk	 susu	 seperti	 susu	 sapi,	 keju,	

yoghurt,	produkproduk	susu	lainnya
2.	 Teh	hijau	jepang,	teh	cina,	teh	hitam	inggris	(batasi	

hanya	1–2	cangkir	per	hari)

3.	 Kopi
4. Makanan yang manismanis dan gula
5. Nikotin
6. Alkohol
7. Cokelat
8.	 Lemak	dan	minyak
9.	 Garam	 meja	 biasa	 (gunakanlah	 garam	 laut	 yang	

mengandung mineral)
Rekomendasi	tambahan	mengenai	makanan:
1. Berhentilah makan dan minum 4–5 jam sebelum 

tidur
2.	 Kunyahlah	setiap	suap	30–50	kali	
3.	 Jangan	 makan	 pada	 selasela	 waktu	 makan	

kecuali	 makan	 buah	 utuh	 (sepotong	 buah	 utuh	
boleh	dimakan	1	jam	sebelum	tidur	jika	rasa	lapar	
membuat anda tidak bisa tidur karena buah utuh 
cepat	dicerna

4. Makanlah buah dan minum jus 30–60 menit 
sebelum	waktu	makan

5. Konsumsi bijibijian dan sereal utuh yang tidak 
digiling

6. Konsumsilah lebih banyak makanan mentah atau 
dikukus sebentar. Memanaskan makanan lebih dari 
48 celcius akan membunuh enzim

7. Jangan makan makanan yang teroksidasi (buah
buahan	yang	sudah	berubah	warna	menjadi	cokelat	
sudah mulai teroksidasi)

8. Konsumsilah makanan fermentasi
9.	 Jagalah	disiplin	dengan	makanan	yang	anda	santap.	

Ingat:	anda	adalah	apa	yang	anda	makan
2. Air yang baik

Air	 sangat	 penting	 bagi	 kesehatan.	 Minumlah	 air	
yang	memiliki	 kekuatan	 reduksi	 yang	 besar,	 yang	
belum	 terpolusi	 oleh	 zatzat	 kimia.	Mengonsumsi	
“air	 yang	baik”	 seperti	 air	mineral	 atau	 air	 sadah,	
yang	mengandung	banyak	kalsium	dan	magnesium,	
menjaga	tubuh	pada	pH	basa	yang	optimal

7 KUNCI EMAS UNTUK HIDUP SEHAT
Oleh Ir. Djamaludin Suryohadikusumo

(Disarikan	dari	buku	“The	Miracle	of	Enzyme–Self	Healing	Program”,	by	Hiromi	Shinya,	MD,	Penerbit	MIZAN–QANITA)
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	 •	 Orang	 dewasa	 sebaiknya	 minum	 setidaknya	
610	air	gelas	setiap	hari

	 •	 Minumlah 13 gelas air setelah bangun tidur 
pada	pagi	hari

	 •	 Minumlah 23 gelas air sekitar 1 jam sebelum 
setiap	waktu	makan

3. Pembuangan yang teratur
	 •	 Mulailah kebiasaan harian untuk menyingkirkan 

polutan	 dari	 usus	 dan	 untuk	 secara	 teratur	
membersihkan system anda

	 •	 Jangan	gunakan	obat	pencahar
	 •	 Jika	 pergerakan	usus	 anda	 lambat	 atau	 untuk	

menyingkirkan	racun	dari	hati,	pertimbangkan	
untuk	 menggunakan	 enemi	 kopi.	 Enemi	 kopi	
lebih	 baik	 untuk	 detoksifikasi	 usus	 besar	 dan	
untuk	detoksifikasi	seluruh	tubuh	karena	tidak	
melepaskan	radikal	bebas	ke	dalam	aliran	darah,	
seperti	 halnya	 beberapa	 metode	 detoksifikasi	
yang lain.

4. Olahraga secukupnya
	 •	 Olahraga yang sesuai dengan usia dan kondisi 

fisik	 penting	 untuk	 kesehatan,	 tetapi	 olahraga	
secara	 berlebihan	 dapat	 melepaskan	 radikal	
bebas dan membahayakan tubuh 

	 •	 Beberapa	 jenis	 olahraga	 yang	 bagus	 adalah	
bejalan	kaki	(4	km),	berenang,	tenis,	bersepeda,	
golf,	penguatan	otot,	yoga,	bela	diri	dan	aerobic

5. Istirahat yang cukup
	 •	 Pergilah	 tidur	 pada	 waktu	 yang	 sama	 setiap	

malam	 dan	 dapatkan	 68	 jam	 tidur	 tanpa	
terputus

	 •	 Jangan makan atau minum 45 jam sebelum 
pergi	tidur.	Jika	lapar	atau	haus,	sepotong	kecil	
buah boleh dimakan 1 jam sebelum tidur karena 
buah	cepat	dicerna

	 •	 Lakukanlah	 tidur	 singkat	 setelah	makan	 siang	
selama 30 menit

6.	 Pernapasan	dan	meditasi
	 •	 Bermeditasilah
	 •	 Berpikirlah	positif	
	 •	 Tarik	 nafas	 dalamdalam	 dari	 perut	 4	 atau	 5	

kali	 per	 jam.	 Membuang	 nafas	 harus	 2	 kali	
lebih	 panjang	 daripada	menarik	 nafasnya.	 Ini	
sangat	penting	karena	nafas	dalam	membantu	
menyingkirkan racun dan radikal bebas dari 
dalam tubuh

	 •	 Kenakanlah	 pakaian	 longgar	 yang	 tidak	
menyesakkan nafas anda 

	 •	 Dengarlah	 tubuh	anda	sendiri	dan	perlakukan	
diri anda baikbaik

7. Kebahagiaan dan cinta
	 •	 Kebahagiaan dan cinta akan meningkatkan 

faktor	enzim	tubuh,	terkadang	bagai	keajaiban	
	 •	 Luangkan	 waktu	 setiap	 hari	 untuk	 sikap	

menghargai 
	 •	 Tertawalah
	 •	 Menyanyilah
	 •	 Menarilah
	 •	 Hiduplah	 dengan	 penuh	 gairah	 dan	 hadapi	

hidup,	 pekerjaan	 dan	 orangorang	 yang	 anda	
cintai	dengan	sepenuh	hati

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 53

Sekilas Info



No. N a m a Umur Jabatan Terakhir Tempat/
Tgl. Lahir

 Tempat/Tgl. 
Dimakamkan 

 Dimakamkan
di 

1 Ir. Soedjadi Hartono Danoewinoto 78 Staf Ahli Menteri 
Kehutanan

29-3-1935 Lampung/
24-2-2013 

Bogor 

2 Ir. Setyodarmo 79 Kepala Biro Produksi
PT. Inhutani I

Pacitan,
30-1-1934

Jakarta/
9-4-2013 

Bintaro,
Jakarta 

3 Pramono Asmosapoetro BSc. 76 Kasubdit di Ditjen RRL 8-2-1937 Jakarta/
2-4-2013 

Bogor 

4 Drs. H. Agus Tobrani 76 Widya Iswara Utama 
Departemen Kehutanan

Jakarta,
26-10-1936

Jakarta/
17-4-2013 

Rangkasbitung,
Banten 

5 Dominggus Tahitu 77 Kepala Biro Humas 
Departemen Kehutanan

15-8-1937 Jakarta/
24-4-2013 

Jakarta 

6 Ir. Djoko Praptomo 68 Kepala Biro Produksi 
Perhutani Unit I Jateng

Gundih,
28-6-1945

Semarang/
28-3-2013 

Semarang 

TELAH MENINGGAL DUNIA

Nomor Tentang Tanggal

P.18/MenhutII/2013 Informasi	Verifikasi	Legalitas	Kayu	Melalui	Portal	Sistem	Informasi	
Legalitas	Kayu	(SILK)	Dan	Penerbitan	Dokumen	VLegal

18032013

P.15/MenhutII/2013 Perubahan	 Peraturan	 Menteri	 Kehutanan	 Nomor	 P.51/Menhut
II/2010	Tentang	Rencana	Strategis	Kementerian	Kehutanan	Tahun	
20102014

26022013

P.14/MenhutII/2013 Perubahan	Kedua	Atas	Peraturan	Menteri	Kehutanan	Nomor	P.18/
MenhutII/2011	Tentang	Pedoman	Pinjam	Pakai	Kawasan	Hutan

20022013

P.11/MenhutII/2013 Perubahan	 Atas	 Peraturan	 Menteri	 Kehutanan	 Nomor	 P.36/
MenhutII/2009	Tentang	Tata	Cara	Perizinan	Usaha	Pemanfaatan	
Penyerapan	dan/atau	Penyimpanan	Karbon	Pada	Hutan	Produksi	
dan	Hutan	Lindung

08022013

P.8/MenhutII/2013 Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan 
Berbasis Konservasi

28012013

P.9/MenhutII/2013 Tata	 Cara	 Pelaksanaan,	 Kegiatan	 Pendukung	 Dan	 Pemberian	
Insentif	Kegiatan	Rehabilitasi	Hutan	Dan	Lahan

28012013

P.5/MenhutII/2013 Pedoman	 Kehadiran	 Pegawai	 Negeri	 Sipil	 Di	 Lingkungan	
Kementerian Kehutanan

17012013

P.2/MenhutII/2013 Perubahan	 Peraturan	 Menteri	 Kehutanan	 Nomor	 P.44/Menhut
II/2009	 Tentang	 Organisasi	 Dan	 Tata	 Kerja	 Sekolah	 Menengah	
Kejuruan Kehutanan

15012013

Peraturan Menteri Kehutanan
Bulan Januari – April 2013
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