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04 Pembentukan KPHP untuk Pengelolaan Hutan 
Lestari

Pembangunan KPH dilandasi 
oleh peraturan perundang-
undangan mulai dari Undang-
undang, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Menteri sampai 
peraturan setingkat Eselon I. 
Landasan hukum tersebut 
meliputi landasan kebijakan, 

landasan implementasi, dan landasan teknis.

11 Teknik Silin untuk Peningkatan Produksi Hutan 
Alam

Tebang Pilih Tanam Indonesia 
Intensif dengan teknik SILIN 
adalah suatu metode untuk 
peningkatan potensi dan 
produktivitas HATB yang kurang 
produktif. Sistim monitoring dan 
evaluasi tanaman yang terkontrol 
yang ada pada teknik SILIN, 

adalah kunci dalam mempertahankan keberadaan dan potensi 
hutan alam. Sistem silvikultur yang lain seperti TPI, TPTI sudah 
lama diterapkan dalam pengelolaan hutan alam, tetapi 
kenyataannya tidak mampu menjamin kelestarian hutan maupun 
kelestarian perusahaan. Akhirnya SILIN diyakini akan mampu 
mewujudkan hutan Indonesia yang bermanfaat, bernilai ekonomi 
tinggi, sehat dan lestari dan mensejahterakan masyarakat luas.

25 Sekilas Tentang Hari Hutan Internasional
Beberapa waktu yang lalu 
sebagian dari kita sempat 
membaca poster atau 
pemberitaan mengenai adanya 
peringatan Hari Hutan Inter-
nasional, sesuatu yang nampak 
atau terdengar asing terutama 
bagi rimbawan purna tugas yang 

kurang mengikuti perkembangan, tetapi mungkin juga bagi rekan 
rimbawan yang di daerah yang masih bertugas sekalipun.

Rimba Indonesia Vol. 53, Juni 2014

2 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry



Pengantar Redaksi
Salam Rimbawan untuk para pembaca Majalah Rimba Indonesia (MRI). 

Tidak terasa Kementerian Kehutanan telah mencapai usia ke 31 tahun (1983–
2014). Selama kurun waktu tersebut sudah banyak keberhasilannya, disamping 
itu masih ada pengelolaan hutan yang masih perlu disikapi ke depan lebih 
baik, dilakukan bersama, satu dasar dan satu arah para rimbawan. Semua itu 
dapat dicapai dengan satu semangat Ruh “Jiwa Korsa” Rimbawan yang telah 
diciptakan oleh para pendahulu kita.

Disadari atau tidak, akhir-akhir ini semangat “Jiwa Korsa” Rimbawan 
mulai mengendur dan tidak solid lagi. Maka tepatlah pada peringatan Hari 
Bakti Rimbawan mengambil tema “Dengan Hari Bakti Rimbawan Kita 
Tingkatkan Soliditas Menuju Kehutanan Baru”. Seruan tersebut sebenarnya 
sudah sering disampaikan, baik melalui seminar, maupun dialog antara 
Kemenhut, Perguruan tinggi, Asosiasi dan para pemegang IUPHH dll namun 
hasilnya belum maksimal. Oleh karena itu melalui sarana majalah ini mari kita 
pupuk soliditas Rimbawan satu program, satu langkah, bersama-sama untuk 
mengelola kawasan hutan kita ke depan dengan lebih baik, bermanfaat bagi 
bangsa dan negara Indonesia. Kami yakin bahwa Rimbawan yang sudah purna 
tidak punya ambisi apapun kecuali mereka hanya ingin menyalurkan ilmu dan 
pengalaman selama masih aktif untuk kejayaan kedepan hutan dan kehutanan 
saat ini dan untuk yang akan datang. Apabila yang purna dan yang muda (aktif) 
bersatu dan solid pasti harapan menuju kehutanan baru akan tercapai.

Melalui MRI volume 53, pengurus bermaksud memotivasi semua 
Rimbawan agar bersikap dan solid menuju kehutanan baru seperti tema 
di atas. Untuk itu Majalah Rimba Indonesia menampilkan tulisan yang 
berkenaan dengan pengelolaan hutan kedepan. Antara lain tulisan mengenai 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) untuk Pengelolaan Hutan Lestari oleh 
Ditjen Planologi Kehutanan, Kemenhut, Teknik Silin disampaikan oleh Prof. 
Dr. Ir. Moh. Na’iem M.Agr.Sc. Sedangkan untuk mengetahui status kawasan 
disampaikan oleh E. Rahajaan, SH. M.Hum.

Selain Artikel Utama, ditampilkan pula Artikel Bebas, Antroposentrisme 
versus Ekosentrisme Pandangan Manusia Terhadap Alam oleh Ir Sudarto Kd, 
Hari Hutan Internasional oleh Ir. Slamet Soedjono MBA. Tulisan yang yang 
bertujuan untuk memberikan motivasi para Rimbawati dalam kiprahnya 
di Kehutanan disampaikan oleh Ir. Koesnoto Pm MM dengan judul Kartini-
Kartini Rimbawan serta artikel Reuni Emas Alumni SKMA tahun 1964 oleh Ir. 
Slamet Soedjono MBA.

Profil	 Rimbawan	 menampilkan	 Pengurus	 PPAK	 bernama	 Drs.	 Kodrat	
Sudarmo, Apa dan Siapa menampilkan senior rimbawan yaitu Ir. Moch Fadil, 
Obituari menampilkan Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. Ir. R. 
Soedarwono Hardjosoediro.

Sekilas Info antara lain menampilkan tulisan Cermin Teladan 
Kepemimpinan Rasululloh oleh Ir. Soebagyo Hadisaputro. Pola Hidup Sehat 
oleh Ir. Djamaludin Suryohadikusumo.

Disamping sekilas info di atas, redaksi juga menampilkan tulisan 
Rimbawan Berprestasi dalam kesehatan berusia 80 tahun ke atas, berita duka 
dan Peraturan Perundangan Kementerian Kehutanan.

Dengan membaca beberapa tulisan tersebut semoga para Rimbawan akan 
memperoleh tambahan pengalaman dan sekaligus wahana silahturahmi antara 
Rimbawan.

Akhirnya melalui majalah ini pengurus MRI menyampaikan selamat Hari 
Bakti Rimbawan dan Selamat Hari Kartini bagi Kartini Kartini di lingkungan 
Kehutanan.

Salam dari Redaksi.
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Pendahuluan 
Sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui 

(renewable resources) hutan harus dikelola secara 
optimal dan lestari, dengan memperhatikan aspek 
lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun melihat 
kenyataan saat ini, Kondisi hutan di Indonesia telah 
mengalami degradasi dan deforestasi yang sangat hebat. 
Kondisi terdegradasi dan deforestasi tersebut antara 
lain	 sebagai	 akibat	 dari:	 perambahan	 hutan,	 illegal	
logging, pembangunan infrastuktur, pengembangan 
pertanian dan perkebunan, pemukiman.

Wilayah-wilayah ”open access” sebagai akibat 
ketiadaan pengelola dan pemanfaat di wilayah 
tersebut juga berperan menghambat upaya mencapai 
pengelolaan hutan lestari serta munculnya kerawanan 
kejahatan	 kehutanan	 al:	 illegal	 logging,	 perambahan	
hutan, okupasi kawasan hutan dan sebagainya.

Kondisi tersebut memerlukan langkah-langkah 
konkret di lapangan. Kementerian Kehutanan (cq. 
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan) mempunyai 
tanggung jawab untuk menjawab permasalahan 
tersebut khususnya dari segi pemantapan kawasan 
hutan, karena pemantapan kawasan hutan merupakan 
prakondisi kepastian di lapangan dalam rangka 
mengelola kawasan hutan tersebut.

Rangkaian proses pemantapan kawasan hutan 
tersebut salah satu yang terpenting adalah terbentuknya 
wilayah pengelolaan hutan dan institusi pengelolanya, 
yang merupakan Organisasi Tingkat Tapak (teritory) 
dalam wujud Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 

Keberadaan KPH sebagai Organisasi tingkat tapak 
merupakan solusi penanganan permasalahan degradasi 
dan deforestasi serta pencapaian pengelolaan hutan 
lestari. Apalagi kalau dikaitkan dengan isu penurunan 
karbon melalui skema REDD, maka keberadaan KPH 

menjadi salah satu kunci keberhasilan REDD. Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai Organisasi tapak dan 
Organisasi Teritory benar-benar menjalankan fungsi 
menagemen/pengelolaan pada wilayahnya. 

Tulisan ini akan menggambarkan secara umum 
pembangunan KPH yang sedang dirintis oleh 
Kementerian	Kehutanan,	dengan	materi	antara	lain:	a)	
Mengapa Harus Membangun KPH (sebagai prakondisi 
pengelolaan hutan lestari), b) Aspek Penting dalam 
Membangun KPH; c) Pengelolaan hutan pada KPH; d) 
Relevansi KPH dengan Isu-isu Kehutanan Saat ini.

Mengapa Harus KPH
Pemerintah tentu mempunyai landasan mengapa 

dalam mengelola hutan untuk menuju kelestarian 
diperlukan KPH. Argumen berikut kurang lebih 
menggambarkan mengapa yang harus dibangun adalah 
KPH:
1. Untuk menuju pengelolaan hutan lestari harus ada 

organisasi tingkat tapak sebagai organisasi teritory 
(wilayah). Dalam Peraturan Perundang-undangan 
kehutanan, skema untuk membangun Organisasi 
tingkat tapak tersebut adalah dengan membangun 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dimana 
Organisasi tersebut benar-benar menjalankan 
fungsi menagemen/pengelolaan pada wilayahnya.

2. Pembentukan KPH merupakan mandat peraturan 
perundang-undangan yang harus dilaksanakan 
oleh Kementerian Kehutanan.

3. KPH berbeda dengan Dinas yang ada di Provinsi/
Kab/Kota yang menangani kehutanan. Karena 
KPH hanya menjalankan fungsi pengelolaan 
(managemen) sedangkan Dinas menjalankan 
fungsi pengurusan (administrasi). Sehingga apabila 
KPH belum terbentuk, dikawatirkan tidak ada yang 

Pembentukan KPHP untuk 
Pengelolaan Hutan Lestari

Oleh: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan

Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kemenhut
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menangani fungsi pengelolaan di tingkat tapak 
(lapangan).
Illustrasi pentingnya Organisasi tingkat tapak dapat 

dilihat pada Bagan di bawah ini.

(+) Ada Institusi

Potensi SDH (-) (+) Potensi SDH

(-) Tidak Ada Institusi

KUADRAN 2

KUADRAN 4

KUADRAN 1

KUADRAN 3

Rehabilitasi

Perambahan

PHL

Illegal Loging

Uraian	dari	ilustrasi	tersebut,	sebagai	berikut:
a. Kuadran 1 memperlihatkan, apabila suatu kawasan 

hutan mempunyai potensi SDH yang bagus dan ada 
institusi tingkat tapaknya maka wilayah kawasan 
hutan tersebut akan terjaga dan dikelola oleh 
institusi tersebut. Dengan demikian diharapkan 
SDH yang ada di wilayah tersebut dapat dikelola 
secara lestari.

b. Kuadran 2 memperlihatkan, apabila suatu kawasan 
hutan potensinya sudah terdegradasi, maka 
apabila ada institusi di tingkat tapak, diharapkan 
penyelenggaraan rehabilitasi kawasan akan ada 
yang bertanggung jawab, sehingga kegiatan 
rehabilitasi di wilayah tersebut akan berhasil yang 
sekaligus dapat memperbaiki kualitas SDH yang 
ada.

c. Kuadran 3 memperlihatkan, apabila suatu kawasan 
hutan mempunyai potensi SDH yang bagus, 
namun tidak ada institusi di tingkat tapak, maka 
SDH tersebut tidak ada yang menjaga sekaligus 
mengelola, kondisi demikian akan mengakibatkan 
wilayah tersebut rawan akan kegiatan-kegiatan 
illegal	(al:	penebangan	liar,	perambahan	dsb).

d. Kuadran 4 memperlihatkan, apabila suatu kawasan 
hutan potensinya sudah terdegradasi dan tidak ada 

institusi di tingkat tapak, maka dapat dipastikan 
kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka 
mencapai peningkatan kualitas SDH di wilayah 
tersebut akan terkendala dan bukan tidak mungkin 
wilayah tersebut akan semakin rusak.
Selain itu KPH juga mempunyai peran-peran 

strategis,	antara	lain:
1. Optimalisasi akses masyarakat terhadap 

hutan serta merupakan salah satu jalan 
bagi	 resolusi	 konflik.	 Keberadaan	 KPH	 di	
tingkat lapangan yang dekat masyarakat, akan 
memudahkan pemahaman permasalahan riil di 
tingkat lapangan, untuk sekaligus memposisikan 
perannya dalam penetapan bentuk akses yang tepat 
bagi	masyarakat	serta	saran	solusi	konflik

2. Menjadi salah satu wujud nyata bentuk 
desentralisasi sektor kehutanan, karena 
organisasi KPHL dan KPHP adalah organisasi 
perangkat daerah.

3. Keberadaan KPH mempunyai nilai strategis bagi 
kepentingan Nasional, antara lain mendukung 
komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi 
karbon sebesar 26% pada tahun 2020 (dimana 
14%nya adalah sumbangan sektor kehutanan). 

4. Menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan 
akan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat 
kegiatan, tepat pendanaan.

5. Menjembatani optimalisasi pemanfaatan potensi 
pendanaan dalam rangka penanganan perubahan 
iklim di sektor kehutanan untuk kepentingan 
pembangunan masyarakat.

6. Kemudahan dalam investasi pengembangan sektor 
kehutanan, karena ketersediaan data/informasi 
detail tingkat lapangan.

7. Peningkatan keberhasilan penanganan 
rehabilitasi hutan dan reklamasi, karena 
adanya organisasi tingkat lapangan yang mengambil 
peran untuk menjamin penyelenggaraan 
rehabilitasi hutan dan reklamasi. Sekaligus akan 
menjalankan peran penanganan pasca kegiatan 
seperti:	 pendataan,	 pemeliharaan,	 perlindungan,	
monev.
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Aspek Penting dalam Membangun KPH
Pembangunan KPH dilandasi oleh peraturan 

perundang-undangan mulai dari Undang-undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai 
peraturan setingkat Eselon I. Landasan hukum tersebut 
meliputi:	Landasan	kebijakan,	Landasan	implementasi,	
Landasan teknis. 
1.  Landasan Kebijakan 
 - UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 - UU 32 tahun tentang Pemerintahan Daerah
 - PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
2. Landasan Implementasi Pembangunan
 - PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan.

 - PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan 
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota

 - PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah.

3. Landasan Teknis Penyelenggaraan
 - Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang 

Pembentukan Wilayah KPH
 - Permenhut P.6/Menhut-II/2009 tentang NSPK 

Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.
 - Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan 
KPHP di Daerah.

 - Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang 
Standar Bidang Teknis Kehutanan pada KPHL 
dan KPHP.

 - Permenhut No. P.54/Menhut-II/2011 tentang 
perubahan atas Permenhut No. P.41/Menhut-
II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan 
Prasarana pada KPHL dan KPHP Model.

 - Permenhut P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata 
Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan 
Jangka Panjang KPHL dan KPHP

 - Permenhut P.47/Menhut-II/2013 tentang 
Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan 
Hutan di Wiayah Tertentu Pada KPHL dan 
KPHP

 - Perdirjen No. P.5/VII-WP3H/2012 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan 
KPHP.

Beberapa hal penting dalam membangun KPH, 
khususnya untuk mempersiapkan prakondisi 
operasionalisasi KPH sebagaimana yang telah diatur 
dalam peraturan perundangan, adalah membentuk 
WILAYAH KPH, membangun KELEMBAGAAN KPH, 
mempersiapkan TATA HUTAN DAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN. Uraian di bawah ini 
menggambarkan secara singkat aspek-aspek tersebut.
1. Wilayah KPH
 a. Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan 

terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, 
serta akan menjadi bagian dari penguatan 
sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, 
kabupaten/kota.

	 b.	 Kesatuan	 Pengelolaan	 Hutan	 (KPH)	meliputi:	
KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung 
(KPHL), KPH Produksi (KPHP).

 c. Dalam satu wilayah KPH, dapat terdiri 
lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan 
penamaannya berdasarkan fungsi hutan yang 
luasnya dominan.

 d. Penetapan wilayah KPH menjadi 
kewenangan Menteri Kehutanan.

 e. Wilayah KPH dapat dievaluasi untuk 
kepentingan	 efisiensi	 dan	 efektivitas	 serta	
karena adanya perubahan tata ruang.

2. Kelembagaan KPH
 a. Pada setiap wilayah KPH dibentuk 

institusi pengelola yang bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan. 
Institusi pengelola ini merupakan Organisasi 
tingkat tapak.

 b. Organisasi KPH tersebut harus dikelola 
oleh SDM yang profesional di bidang 
kehutanan.

 c. Organisasi KPHK adalah Organisasi Pusat. 
Sedangkan Organisasi KPHL dan KPHP 
adalah Organisasi Daerah.

 d. Organisasi KPH menyelenggarakan fungsi 
pengelolaan (managemen) tidak 
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menjalankan fungsi pengurusan (administrasi) 
termasuk kewenangan publik.

 e. Pemerintah, pemerintah provinsi dan 
pemerintah kab/kota, sesuai kewenangannya 
bertanggung jawab terhadap pembangunan 
KPH dan infrastrukturnya.

	 f.	 Dana	 pembangunan	 KPH	 bersumber	 dari:	
APBN, APBD, serta sumberdana lain yang tidak 
mengikat.

3. Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan.
	 a.	 Tata	hutan	dilaksanakan	untuk	mengidentifikasi	

dan menginventarisir potensi wilayah KPH, 
sebagai dasar untuk merencanakan pengelolaan 
hutan.

 b. Rencana Pengelolaan Hutan disusun untuk 
menjadi landasan penyelenggaraan langkah-
langkah kegiatan pengelolaan ke depan.

Kebijakan dan Progres Pembangunan KPH
Kebijakan pembangunan KPH telah diamanatkan 

dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan tahun 
2010–2014, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana 
digambarkan secara ringkas di bawah ini.
1.	 IKU:

”Keputusan Menteri Kehutanan tentang 
Penetapan Wilayah KPH di seluruh Indonesia dan 

beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang 
telah ditetapkan”

2.	 IKK:
 • Keputusan Menhut tentang Penetapan wilayah 

KPHL dan KPHP Provinsi seluruh Indonesia
 • Beroperasinya 120 KPH (20% Wilayah KPH 

yang telah ditetapkan Menhut).
 • Keputusan Menhut tentang Penetapan Wilayah 

KPHK seluruh Indonesia
 • Peraturan perundangan tentang penyelenggara-

an KPH 4 judul.
Capaian pembangunan KPH s/d Desember 2013 

digambarkan pada Tabel 1.
Proses pembangunan KPH menemui beberapa 

hambatan dan tantangan. Dalam menghadapi 
hambatan dan tantangan tersebut telah dilakukan 
beberapa langkah tindak lanjut serta melakukan 
antisipasi langkah tindak lanjut yang diperlukan, 
sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2. 

Pengelolaan Hutan pada KPH
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa KPH 

benar-benar menyelenggarakan fungsi pengelolaan 
hutan. Sesuai peraturan perundang-undangan yang ada 
tugas	pokok	dan	fungsi	Organisasi	KPH	adalah:
a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang 

meliputi:

Tabel 1. Target dan Realisasi Sampai Dengan Desember 2013

Indikator
Kumulatif

2010 2011 2112 2013 2014
Keputusan Menhut tentang 
Penetapan Wilayah KPHL 
dan KPHP Provinsi seluruh 
Indonesia

22 Prov.
(Realisasi 22 

Prov., 403 unit)

25 Prov.
(Realisasi 25 Prov., 

481 unit)

28 Prov.
(±530 unit)

(Realisasi 25 
Prov., 481 

unit)

28 Prov.
(±530 unit)

28 Prov.
(±530 unit)

Keputusan Menhut tentang 
Penetapan Wilayah KPHK 
seluruh Indonesia

20% (14)
(Realisasi 20)

40% (28)
(Realisasi 20)

60% (42)
(Realisasi 20)

80% (56)
(Realisasi 20)

100%
(120)

Beroperasinya 120 KPH 
(20% wilayah KPH yang telah 
ditetapkan

2% (12)
(Realisasi 15 

Kelem-bagaan)

4% (24)
(Realisasi 42 

Kelem-bagaan)

10% (60)
(Realisasi 60)

15% (90)
(Realisasi 90)

20%
(120)

Peraturan Perundangan 
tentang Penyelenggaraan 
PHK 4 Judul

2 Judul
(P.6/2010 NSPK 
Penge-lolaan, 
Permen-dagri 

61/2010))

4 Judul
(P.41/2011 Standar 
Fasilitasi, P.42/2011 

Standar Kompe-
tensi Bid. Teknis 

KPHL dan KPHP)

4 Judul
(Perdirjen 
Tata Hutan 

dan RP)

4 Judul
(Permenhut 

No.46/2013 Wilayah 
Tertentu, Permenhut 
No.47/2013 Penge-
sahan RPHJP KPH)

4 Judul
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Tabel 2. Matrik Masalah/Tantangan dan Langkah Tindak Lanjut.

MASALAH/
TANTANGAN LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Keterbatasan SDM 
professional di tingkat 
lapangan secara 
kualitas dan kuantitas

- Menfasilitasi penyelenggaraan Diklat Calon Kepala 
KPH sebanyak 4 Angkatan.

- Menfasilitasi pengadaan tenaga menengah 
professional (Lulusan SMK Kehutanan) 
ditempatkan pada KPH.

- Menfasilitasi Penugasan Lulusan Perguruan Tinggi 
melalui Bakti Sarjana Kehutanan (BASARHUT) 
pada KPH.

- Melanjutkan penyelenggaraan Diklat Calon 
KKPH

- Merancang dan menyelenggarakan Diklat 
untuk Jabatan Pengelola KPH tingkat 
menengah dan Pengelola Lwapangan 
(dimulai tahun 2015).

- Melanjutkan fasilitasi pengadaan tenaga 
menengah professional (Lulusan SMK 
Kehutanan) ditempatkan pada KPH.

- Melanjutkan fasilitasi Penugasan Lulusan 
Perguruan Tinggi melalui Bakti Sarjana 
Kehutanan (BASARHUT) pada KPH. 

Belum optimalnya 
dukungan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/ 
Kota pada beberapa 
KPH yang telah 
dibentuk dan 
dibangun

- Pembentukan Sekretariat Pembangunan KPH 
untuk mengintensifkan koordinasi internal 
Kemenhut dan di luar Kemenhut, serta melakukan 
tugas-tugas pendampingan untuk operasional KPH.

- Menyiapkan kegiatan Sosialisasi Pembangunan 
KPH di Tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi/
Kab/Kota melalui penyelenggaraan oleh Kemenhut 
maupun oleh Pemerintah Daerah (melalui 
pendanaan Dekonsentrasi). Catatan: Kegiatan ini 
akan terus diadakan setiap tahun.

- Melakukan koordinasi langsung ke beberapa 
Pemerintah Provinsi/Kab/Kota.

- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam 
Negeri untuk penguatan kelembagaan KPH di 
Daerah melalui penetapan Permendagri 61 tahun 
2010 tentang tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah

- Memperkuat dan melanjutkan tugas 
Sekretariat Nasional Pembangunan KPH.

- Memperkuat dan melanjutkan kegiatan 
Sosialisasi Pembangunan KPH dengan 
target Grup yang lebih luas.

- Mengintensifkan koordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

Kebutuhan 
penguatan regulasi 
untuk percepatan 
pembentukan dan 
operasionalisasi KPH

- Telah disiapkan regulasi Prakondisi membentuk 
KPH dan Regulasi penyiapan Operasional KPH 
(sebagaimana disebut pada Butir 1 point b)

- Menyiapkan Regulasi baru atau mereview 
regulasi yang telah ada untuk memperkuat 
operasionalisasi KPH, al: Mekanisme 
pengaturan bagi hasil untuk pendapatan 
KPH pada wilayah-wilayah yang menjadi 
dikelola langsung oleh KPH, Tata hubungan 
KPH dengan Instansi lain di Pusat dan 
Daerah, Tata hubungan KPH dengan 
pemegang ijin yang ada di wilayah KPH.

 1). Tata hutan dan penyusunan rencana 
pengelolaan hutan;

 2). Pemanfaatan hutan; 
 3). Penggunaan kawasan hutan;
 4). Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 5). Perlindungan hutan dan konservasi alam.
b. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, 

Provinsi, Kab/Kota untuk diimplementasikan.
c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan 

di wilayahnya mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 
serta pengendalian.

d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di 
wilayahnya.

e. Membuka peluang investasi guna mendukung 
tercapainya tujuan pengelolaan. Hutan.
Sebagai Organisasi tingkat tapak, maka tupoksi 

KPH tersebut akan benar-benar memastikan KPH 
untuk	melaksanakan:
a. Penataan wilayah kelolanya dengan 

mempergunakan data dan informasi detail yang 
ada	 di	 lapangan,	 melalui	 langkah:	 inventarisasi	
di	 wilayah	 kelola	 termasuk	mengidentifikasi	 izin/
hak ada, pembagian blok dan petak, menata batas 
blok dan petak tersebut, menyajikan hasil penataan 
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dalam suatu peta.
b. Perencanaan pengelolaan hutan berdasarkan 

hasil inventarisasi dan penataan hutan yang telah 
dilakukan. Rencana Pengelolaan Hutan ini akan 
memberikan arahan/guidance terhadap letak 
(lokus) kegiatan pengelolaannya, rincian rencana 
kegiatannya, serta kesesuaian dan sinergi dengan 
rencana kehutanan nasional, provinsi dan kab/
kota.

c. Penyajian data/informasi detail bagi pemegang 
kewenangan kebijakan publik untuk menerbitkan 
suatu	 hak	 atau	 izin	 pemanfaatan	 hutan	 atau	 izin	
penggunaan kawasan hutan. 

d. Penyelenggaraan fungsi pemanfaatan hutan, 
dengan	kondisi	sebagai	berikut:

 • Apabila	di	wilayah	kelolanya	sudah	ada	izin/hak	
maka KPH melakukan pembinaan, pemantauan 
dan evaluasi, sekaligus melaporkan hasilnya 
untuk bahan tindak lanjut bagi pengambil 
kebijakan.

 • Apabila	 di	 wilayah	 kelolanya	 tidak	 ada	 izin/
hak maka KPH dapat melakukan pemanfatan, 
melalui mekanisme penugasan oleh Menteri 
Kehutanan untuk pemanfaatan wilayah ter-
tentu.

e. Penyelenggaraan fungsi penggunaan kawasan 
hutan, melalui pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi	 terhadap	 penyelenggara	 izin	 penggunaan	
kawasan hutan sekaligus melaporkan hasilnya untuk 
bahan tindak lanjut bagi pengambil kebijakan.

f. Menyelenggaraan fungsi rehabilitasi hutan dan 
reklamasi,	dengan	kondisi	sebagai	berikut:

 • Apabila di wilayah kelolanya sudah ada hak atau 
izin	pemanfaatan	hutan	maka	KPH	melakukan	
pembinaan, pemantauan dan evaluasi rehabi-
litasi	hutan	pada	wilayah	yang	ada	izin/haknya,	
sekaligus melaporkan hasilnya untuk bahan 
tindak lanjut bagi pengambil kebijakan.

 • Apabila	 di	 wilayah	 kelolanya	 sudah	 ada	 izin	
penggunaan kawasan hutan, maka KPH 
melakukan pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi	 reklamasi	pada	wilayah	yang	ada	 izin	
penggunaan kawasan hutannya, sekaligus 
melaporkan hasilnya untuk bahan tindak lanjut 
bagi pengambil kebijakan

 • Apabila	 di	 wilayah	 kelolanya	 tidak	 ada	 izin/
hak maka KPH melakukan kegiatan rehabilitasi 
hutan di wilayah tersebut.

g. Menyelenggarakan fungsi perlindungan hutan, 
dengan	kondisi	sebagai	berikut:

 • Apabila	 di	 wilayah	 kelolanya	 sudah	 ada	 izin/
hak maka KPH melakukan pemantauan dan 
penilaian, sekaligus melaporkan hasilnya untuk 
bahan tindak lanjut bagi pengambil kebijakan.

 • Apabila	di	wilayah	kelolanya	tidak	ada	izin/hak	
maka KPH menyelenggarakan perlindungan di 
wilayah tersebut.

h. Menjalankan fasilitasi pemberdayaan masyarakat 
untuk memastikan penyelenggaraan pemanfaatan 
hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi 
dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan 
tepat sesuai dengan kondisi lokal serta kondisi 
masyarakat setempat.

i. Menyajikan informasi potensi peluang investasi 
pengembangan kehutanan di wilayah kelolanya.

j. Menjadi bagian dari fungsi Measuring, Reporting 
dan	Verification	(MRV)	dalam	rangka	penanganan	
penurunan emisi karbon.

Relevansi KPH dengan Isu-isu Kehutanan
Dengan memperhatikan peran strategis yang 

harus dimainkan serta dalam menjalankan Tupoksi 
Pengelolaan yang harus diemban KPH, maka KPH 
mempunyai relevansi yang sangat erat dengan isu-isu 
sebagai	berikut:
1. Terdapat banyak kawasan hutan yang ”open 

access” tanpa pengelola yang ditinggalkan oleh para 
pemegang	izin	pemanfaatan	hutan	dan	penggunaan	
kawasan	 hutan	 setelah	 masa	 izinnya	 habis.	
Keadaan	 ini	 akan	 dapat	meningkatkan:	 degradasi	
hutan, gangguan keamanan hutan, gangguan 
kebakaran hutan. Gangguan tersebut terjadi karena 
wilayah-wilayah ini tidak ada yang mengontrol atau 
memantau.

2. Fokus pembangunan kehutanan harus ada di tingkat 
tapak	 (al:	 rehabilitasi,	 reboisasi,	 perlindungan)	
untuk memastikan peningkatan keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan maka keberadaan organisasi 
tingkat tapak menjadi sangat penting. Sekaligus 
untuk memastikan kegiatan yang tepat sasaran, 
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tepat lokasi, tepat pendanaan. 
3. Perlunya dukungan dalam pencapaian keberhasilan 

komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi 
karbon sebesar 26% pada tahun 2020, antara lain 
melalui keberadaan organisasi tingkat tapak yang 
akan berperan dalam keberhasilan rehabilitasi 
dan reklamasi hutan, penurunan tingkat 
degradasi hutan, penurunan hotspot, peningkatan 
perlindungan hutan, serta dapat berperan dalam 
menjalankan fungsi Measurement, Reporting, 
Verifikasi	 (MRV).	 Seperti	 diketahui	 fungsi	 MRV	
merupakan syarat indikator keberhasilan penilaian 
penurunan emisi karbon.

4. Dalam rangka Good Governance, perlu adanya 
suatu pemisahan yang jelas antara organisasi 
yang menangani fungsi administrasi (termasuk 
kewenangan publik) dan fungsi managemen 
(pengelolaan). 

5. Kebutuhan akan optimalisasi akses masyarakat 
dalam dan sekitar hutan, dalam rangka mewujudkan 
komitmen lebih memberdayakan masyarakat untuk 
mencapai pengelolaan hutan lestari. Keberadaan 
organisasi tingkat tapak yang berada dekat dengan 
masyarakat akan memerankan dan mengoptimalkan 
fungsi pemberdayaan masyarakat, karena organisasi 
tingkat tapak tersebut akan mampu memetakan 
suatu	 permasalahan,	 identifikasi	 kebutuhan	
(”need”)	 masyarakat,	 identifikasi	 kegiatan	 yang	

diperlukan dll. 
6. Keperluan adanya dukungan data/informasi detail 

tingkat lapangan, untuk mendukung ketersediaan 
data/informasi potensi dan peluang investasi 
pengembangan usaha sektor kehutanan.

7. Tuntutan kemandiriaan organisasi tingkat 
tapak untuk mencapai optimalisasi fungsi 
penyelenggaraan pengelolaan hutan rangka 
mencapai pengelolaan hutan lestari.
Dalam konteks Pengelolaan hutan lestari, 

Keberadaan KPH akan menjamin keberhasilan kelola 
sosial, kelola lingkungan dan kelola ekonomi, dengan 
gambaran	sebagai	berikut:
1. Kelola sosial, khususnya dalam pemberdayaan 

masyarakat. Masyarakat yang berdaya akan 
menjamin adanya sinergi hutan dan masyarakat 
yang akan berdampak kepada terjaganya 
keberadaan dan fungsi hutan.

2. Kelola lingkungan, Organisasi tapak akan menjamin 
keberadaan hutan dari ancaman gangguan 
keamanan hutan. Sinergi dengan masyarakat 
sekitar hutan akan sangat mendukung proses kelola 
lingkungan.

3. Kelola ekonomi, Organisasi tapak yang dapat 
mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang 
ada di wilayahnya, akan berkembang menuju 
kemandirian ekonomi yang pada akhirnya akan 
memandirikan KPH dalam mengelola wilayahnya.
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Produktivitas Hutan Alam
Upaya pengelolaan hutan tropis 
secara	 lestari	 telah	 lama	difikirkan	
yaitu sejak diterapkannya sistim 
silvikultur Tebang Pilih Indonesia 
(TPI), Tebang Pilih Tanam 
Indonesia (TPTI) dan Tebang Pilih 
Tanam Jalur (TPTJ). Hanya saja 

masing-masing sistim silvikultur yang dimaksud belum 
sampai selesai diikuti hingga satu siklus secara lengkap. 
Walaupun demikian, data riap untuk beberapa jenis 
target (fast growing meranti) yaitu jenis yang prospektif 
untuk dikembangkan sudah tersedia (Appanah and 
Weinland, 1993) walaupun belum akurat. Semuanya itu 
menyebabkan sulitnya bagi penentu kebijakan untuk 
memberikan rekomendasi yang tepat tentang strategi 
yang harus diterapkan agar pengelolaan hutan tropis 
basah dapat berlangsung secara optimal.

 Fakta menunjukkan bahwa produktivitas hutan 
tropis cenderung menurun hingga pada level dimana 
hutan tidak mungkin lagi dapat dikelola secara 
menguntungkan. Data hingga 2003 menunjukkan 
bahwa produktivitas hutan alam kita hanya berkisar 
antara (1,1–1,4) m3/ha/th. Dengan riap yang kecil, 
target produksi kayu hanya akan dapat dipenuhi 
bila jumlah tebangan diperluas, dan apabila jumlah 
tebangan diperluas, akan berpengaruh jelek pada 
lingkungan,	hilangnya	materi	genetik	dan	zat	bioaktif,	
menurunnya keanekaragaman hayati, dan hilangnya 
kepercayaan dunia terhadap pengelolaan hutan di 
Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya untuk 
meningkatkan produktivitas hutan dan sekaligus 
menemukan dan membangun hutan tanaman yang 
produktif, dan dengan smaller area high productivity 
keberadaan HATB Indonesia dapat dilestarikan. 

 Di era 1970-an, saat investasi pada hutan alam 
pertama kali dibuka, hasil tebangan kayu meranti di 

perusahaan HPH (IUPHHK) tercatat sangat tinggi yaitu 
lebih dari 90 m3/ha. Hasil tebangan rata-rata tahun 
1980-an pun juga masih cukup tinggi (80–90) m3/ha. 
Hanya produksi kayu tersebut berangsur menyusut 
terus, apalagi setelah terjadi kebakaran hutan yang 
sangat hebat pada tahun 1997. sehingga hasil tebangan 
kayu terus menyusut drastis. Sebagai gambaran 
disampaikan bahwa hasil produksi tebangan dari areal 
seluas 59,6 juta ha tahun 1990 masih menghasilkan 
kayu sebesar 28 juta m3. 

 Hasil tebangan tersebut terus menyusut menjadi 
tinggal 15,78 juta m3 di tahun 1997, berikutnya karena 
adanya kegiatan penebangan liar yang dilakukan oleh 
oknum yang memanfaatkan kesempatan pada Era 
Reformasi hasil tebangan menyusut sangat tajam, yaitu 
di tahun 2003 menjadi 11,00 juta m3 dan pada tahun 
2008 hasil tebangan tinggal sebanyak 4,60 juta m3 
walaupun sempat terjadi kenaikan menjadi 5, 30 juta 
m3 di tahun 2010 seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Unit usaha, luas produksi, dan produktivitas 
hutan

No Tahun Unit Usaha 
(unit) 

Luas 
(juta ha) 

Produksi 
(juta m 3) 

Produktivitas 
(m3/ha/th) 

1 1990 564  59,6 28,00 1,7 – 2,3 
2 1997 370 43.8 15,78 1,3 – 1,7
3 2003 267 27,8 11,00 1,1 – 1,4 
4 2010 210 24.5  5,30 <1,0 

(Kementerian Kehutanan, 2010) 
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, 

hingga th. 2020 pemerintah telah merencanakan 
pengelolaan hutan alam produksi dengan target 
sebanyak 14 juta m3 dari areal hutan alam seluas 23,90 
juta ha efektif 16,73 juta (Kementerian Kehutanan, 
2011) yang di th. 2012 ini realisasi produksi kayu hanya 
3,77 juta m3 dari target produksi sebanyak 9,10 juta m3 
(APHI, 2011) 

Teknik Silin untuk Peningkatan Produktivitas
dan Mempertahankan Keberadaan

Hutan Alam Tropis Basah (HATB) Indonesia 
 Oleh: Prof. Dr. Mohammad Na’iem MAgrSc.
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Produktivitas Sebagai Isu Politik 
Kehutanan yang Tersisih 

Istilah produktivitas sering sekali diperbincang-
kan, tetapi bagaimana cara mencapainya sering masih 
berupa impian yang sulit terealisir. Penggunaan 
bibit tanaman yang seadanya (tidak berkualitas), 
pemeliharaan tanaman yang jauh dari mamadai 
yang kesemuanya diwujudkan dalam bentuk biaya 
pembuatan tanaman yang sangat rendah adalah 
cermin dari rendahnya perhatian para rimbawan 
terhadap masalah produktivitas ini. Padahal Indonesia 
adalah negara yang memiliki kelebihan komparatif 
dan sekaligus kompetitif yang luar biasa dalam hal 
mendukung keberhasilan hutan tanaman. Hal tersebut 
bukan hanya karena lahan yang luas dan subur tetapi 
juga karena semua elemen pendukung pertumbuhan 
seperti sinar matahari, air, suhu, kelembaban, termasuk 
tenaga kerja tersedia secara melimpah. Seharusnya 
peluang ini dapat dimanfaatkan secara cerdas oleh para 
rimbawan untuk mendorong agar Indonesia menjadi 
negara yang disegani di bidang industri kehutanan. 

Berdasarkan pengalaman, untuk mewujudkan hutan 
yang kemanfaatan dan nilai ekonomi tinggi, produktif, 
sehat dan lestari (prospektif), diperlukan dana sebesar 
Rp 10 juta untuk tanaman dengan teknik SILIN di 
IUPHHK – HA (jarak tanaman 20 x 2,5 m, 220 poho/ha 
termasuk 10% sulaman) termasuk untuk pemeliharaan 
tanaman selama 3 tahun dilapangan. Ketersediaan dana 
secara cukup dan kontinyu sering kali menjadi faktor 
pembatas dan dianggap memberatkan bagi pengusaha 
IUPHHK-HA dalam membangun hutan tanaman. 
Walaupun komponen biaya pembuatan tanaman 
dimaksud sebenarnya sangat kecil (< 10%) dibanding 
komponen kegiatan pembangunan hutan lainnya 
seperti kegiatan perencanaan, persiapan lapangan (land 
clearing), inventarisasi dan pemanenan, pembuatan 
jalan, pembuatan fasilitas kantor, biaya administrasi 
lain termasuk mengurus perijinan. 

Dengan biaya pembuatan tanaman yang cukup 
memadai maka produktivitas dan kualitas produk 
hutan dapat ditingkatkan. Hal ini secara tidak langsung 
juga akan mendorong kemampuan unit usaha dalam 
menciptakan lapangan kerja baru, pengangguran 
dapat ditekan, dan lingkungan hutan dapat diperbaiki. 
Selain itu dengan meningkatnya produktivitas hutan 
maka pengusahaan hutan tidak harus menggunakan 
areal yang luas untuk memperoleh volume kayu yang 

ditetapkan. Sehingga HATB kita akan dapat dihemat 
dan akan lebih dapat berperan untuk fungsi ekosistem 
dan penyangga kelestarian alam. 

Berkaca dari hutan-hutan tanaman di 
berbagai belahan dunia

Pengelolaan hutan tanaman dengan pendekatan 
silvikultur intensif telah dilakukan di beberapa negara. 
Sebagaimana	 disampaikan	 oleh	 Freezailah	 (1998),	
bahwa pohon Poplar (Populus spp) di USA yang ditanam 
untuk tujuan menyediakan bahan baku bubur kayu dan 
kertas, pada awalnya ditetapkan dengan daur 5 tahun. 
Namun dewasa ini daur pemanenan tersebut telah 
berhasil diperpendek menjadi 4 tahun dengan tanpa 
mengurangi jumlah volume per ha nya. Chile dengan 
teknologinya telah dapat meningkatkan produktivitas 
hutan tanamannya (Pinus radiata) sebesar 30% dari 
kondisi sekarang. Di New Zealand riap Pinus radiata 
diperkirakan meningkat dua kali menjadi 30 m3/ha/
th di tahun 2010. Demikian juga untuk Ekaliptus Uro-
grandis, suatu ekaliptus hibrid antara Eucalyptus 
grandis dari Australia dan Euclyptus urophylla dari 
Indonesia	di	Brazil	 dapat	dipanen	pada	daur	8	 tahun	
dengan riap 45 m3/ha/tahun. Selanjutnya, Mean 
Annual Increment (MAI) untuk Eucalyptus spp di 
China juga dapat mencapai 45 m3/ha/tahun. 

Kegiatan pembangunan jati (Tectona grandis) 
prospektif di Jawa yang dilakukan dengan pendekatan 
silvikultur intensif (menggunakan materi genetik 
unggul, menyiapkan tempat tumbuh yang optimal dan 
mencegah tanaman dari hama dan penyakit) maka 
dengan 400 batang/ha pada umur 20 tahun dapat 
menghasilkan kayu bulat (standing stock) sebanyak 
200-300 m3/ha (Naiem, 2004) Demikian juga 
dengan pendekatan silvikultur intensif produktivitas 
Acacia mangium dapat mencapai riap yang cukup 
besar (30-40 m3/ha/th) untuk skala riset di PT. MHP 
(Hardiyanto 2004), walaupun di skala operasional 
riap per tahun masih relatif rendah yaitu <15 m3/ha/
th. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara riset dan 
praktek dilapangan sering kali masih sulit dipadukan. 
Namun harus diyakini bahwa dengan memanfaatkan 
kelebihan baik komparatif maupun kompetitif yang luar 
biasa yang dimiliki Indonesi (air melimpah, matahari 
bersinar sepanjang masa, tanah subur, sdm tersedia 
dan murah), maka peningkatan produktivitas hutan 
tanaman jelas akan sangat dimungkinkan

12 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Artikel Utama



Teknik Silin untuk Peningkatan 
Produktivitas Meranti (SILIN ERA I)

 Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif dengan 
teknik SILIN adalah suatu metode untuk meningkatan 
potensi dan produktivitas HATB yang kurang produktif. 
Sistim monitoring dan evaluasi tanaman yang terkontrol 

yang ada pada teknik SILIN, adalah kunci dalam 
mempertahankan keberadaan dan potensi hutan alam. 
Sistem silvikultur yang lain seperti TPT, TPTI sudah 
lama diterapkan dalam pengelolaan hutan alam, tetapi 
kenyataannya tidak mampu menjamin kelestarian 
hutan maupun kelestarian perusahaan. Salah satu 
penyebabnya adalah tugas enrichment planting atau 
pengayaan tanaman yang ditugaskan pada perusahaan 
IUPHHK-HA tidak pernah dilakukan. Kalaupun 
dilakukan tidak diketahui secara pasti dimana ditanam, 
jenis apa yang ditanam dan berapa luasnya. 

Gambar 1: Shorea leprosula dan S. johorensis umur 6 tahun di PT. 
SBK, rata-rata DBH masing masing sebesar 20 cm dan 18 cm

 Sebaliknya dengan teknik SILIN jenis yang ditanam, 
luas dan lokasinya telah ditentukan dan dapat dikontrol 
dan dievaluasi. Bahkan dalam SILIN pengelolaan 
tanaman tidak lagi dalam pengelolaan tegakan tetapi 
pengelolaan pohon per pohon. Pada pembangunan 
hutan tanaman Meranti pola SILIN (ERA I) dengan 
rotasi kurang dari 30 tahun dengan jumlah pohon per 
ha 200 batang (jarak tanam 20 x 2.5 m), yang akan 
menjadi 160 batang di akhir rotasi setelah penjarangan 
seleksi (roguing) maka selama satu rotasi akan 
diporoleh produksi kayu sebanyak 400 m3/ha/30th. 
Selanjutnya dengan pertimbangan angka eksploitasi 
sebesar 0,7 maka produksi kayu yang dihasilkan dapat 
mencapai 280-300 m3/ha/30 th (Gambar 1). Estimasi 
ini jelas jauh lebih tinggi dari rata-rata produksi sebesar 
25-35 m3/ha/35 tahun (sistem TPI/TPTI) yang dicapai 
di beberapa HPH yang saat ini masih aktif.

 Seperti disampaikan terdahulu bahwa produktivitas 
HATB masih cukup tinggi (80 – 90) m3/ha, dan dari 
areal seluas 59,6 juta ha masih menghasilkan produksi 
kayu sebesar 28 juta m3.Pada saat ini IUPHHK-HA 
yang masih aktif ternyata hanya mampu memproduksi 
kayu sekitar 20-30 m3/ha. Dari data yang ada 
menunjukkan bahwa rata-rata riap hutan alam (MAI) 

saat	 ini	hanya	≤	0,3	 cm/tahun	 (APHI,	2013).	Dengan 

MAI sebesar 1,67 cm/tahun maka penanaman teknik 
silin akan menghasilkan volume per pohon sebesar 50 
m3/30tahun. Sehingga setiap ha tanaman jalur yang 
berisi 160 batang akan menghasilkan 400 m3/ha/30 
tahun. Dengan angka eksploitasi sebesar 0,7 maka 
akan diperoleh produksi sebesar 280 m3/ha/30 tahun. 
Dengan demikian untuk memperoleh produksi kayu 
bulat sebanyak 28 juta m3/ ha cukup dibangun tanaman 
dengan luas minimal seluas 100.000 ha/tahun efektif 
(3 juta Ha selama 30 tahun) atau hanya ± 10% dari 
areal HATB yang ada (Soekotjo, 2010).

Implementasi Perhutanan Klon untuk 
Optimalisasi Produksi (SILIN ERA II)

Sungguhpun kapabilitas teknik SILIN saat ini cukup 
tinggi, tidak berarti bahwa kapabilitas tersebut tidak 
dapat ditingkatkan. Saat ini (Tahun 2013) produktivitas 
Hutan Alam Tropis Basah Indonesia dengan katagori 
medium (Tahun 2013) adalah 35 m3/ha/35 tahun, 
dengan teknik SILIN ERA I produktivitas tersebut bisa 
ditingkatkan menjadi 280 m3/ha/30 tahun. Produksi 
tersebut secara teori masih dapat ditingkatkan melalui 
program SILIN Era II (pengembangan perhutanan 
klon). Berdasarkan hasil uji keturunan terhadap 30 jenis 
Meranti diperoleh hasil bahwa beberapa meranti merah 
seperti Shorea leprosula, S. parvifolia, S. johorensis, 
dan S. Macrophylla, dan S,platiclados memiliki MAI 
>3cm/tahun). Dengan menggunakan materi klon 
dengan riap 2 cm/tahun akan diperoleh volume sebesar 
335 m3/ha/30 tahun. Demikuan pula bila menggunakan 
materi klon dengan riap 3,5 cm/th akan diperoleh 
volume kayu sebesar 586 m3/ha/30 tahun. Denga kata 
lain volume sebesar 280 m3/ha/30 tahun tersebut 
akan dapat dicapai pada umur 25 tahun dan 14 tahun 
bila diterapkan SILIN ERA II dengan menggunakan 
materi klon denga riap riap 2 cm/th dan riap 3.5 cm/
th. (Gambar 2). Perkiraan menggunakan klon unggul 
memerlukan waktu 3 tahun persiapan perbanyakan dan 
5 tahun pengujian (clonal test), atau sekitar 8-10 tahun 
lagi untuk operasional secara masal. Selain itu untuk 
meningkatkan kapabilitas peserta pelaksana business 
teknik SILIN ERA I dan II membutuhkan peningkatan 
ketrampilan tenaga pelaksana maupun pendamping 
secara professional melalui pelatihan yang terprogram. 

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 13

Artikel Utama



Uji Progeni Jenis Terpilih
Umur 3,5 Tahun

S. leprosula S. macrophylla S. parvifolia

No. Famili
Rerata 
DBH 
(cm)

Riap 
DBH 
(cm/
thn)

Famili
Rerata 
DBH 
(cm)

Riap 
DBH 
(cm/
thn)

Famili
Rerata 
DBH 
(cm)

Riap 
DBH 
(cm/
thn)

1 21047 13.6 3.9 26016 12.1 3.0 22108 8.5 2.4
2 21041 12.9 3.7 26003 12.0 3.0 22137 8.4 2.4
3 21028 12.4 3.5 26087 11.8 2.9 22195 8.2 2.3
4 21029 12.2 3.5 26069 11.5 2.9 22117 8.0 2.3
5 21049 12.0 3.4 26012 11.4 2.9 22186 8.0 2.3
6 21032 11.9 3.4 26031 11.4 2.8 22167 7.8 2.2
7 21027 11.9 3.4 26018 11.4 2.8 22162 7.7 2.2
8 21024 11.8 3.4 26082 11.2 2.8 22109 7.6 2.2
9 21059 11.7 3.3 26050 11.2 2.8 22111 7.6 2.2

Gambar 2: Uji keturunan Shorea leprosula di PT, SBK sebagai 

materi SILIN ERA II

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah melalui 
Kementerian Kehutanan perlu menetapkan sebanyak 
50-100 HPH yang memiliki komitmen tinggi terhadap 
kelestarian HATB (HPH aktif dengan produksi 
tebangan 30m3/ha) untuk terlibat langsung dalam 
program peningkatan produktivitas melalui teknik 
SILIN. Dengan luas tanaman SILIN 500-1000 ha/
th, maka target tanaman dengan teknik SILIN seluas 
3 juta ha akan dapat diwujudkan. Karena hutan alam 
adalah aset negara maka biaya pembangunan SILIN 
harus merupakan investasi pemerintah.dan HPH harus 
membayar DR pada saat pelaksanaan pemanenan. 
Sebaliknya bila pembangunan SILIN dilakukan oleh 
swasta maka pemerintah tidak berhak memungut DR. 
Hal ini perlu adanya regulasi agar target produksi dari 
hutan alam dapat dicapai.

Tantangan dan Hambatan
Di samping hal hal yang sangat promising terkait 

dengan peningkatan produktivitas hutan, ternyata 
banyak kendala yang menyebabkan kurang tertariknya 
para pengusaha untuk berinvestasi di Hutan Alam 
Tropis Basah, diantaranya adalah perlunya kepastian 
hukum, kepastian usaha, kepastian kawasan, kepastian 
pasar,	dan	dana	reboisasi:

Kepastian Hukum
Masalah kepastian hukum ini menjadi kendala 

utama dalam upaya mempertahankan pengelolaan 

hutan alam lestari. Sebagai contoh, beberapa IUPHHK 
yang telah memperoleh ijin dalam kurun waktu tertentu, 
tiba-tiba dalam perjalanan waktu ada perobahan 
kebijakan. Misalnya sebagian areal perusahaan harus 
dialokasikan untuk tambang, perluasan akses jalan 
dan pengembangan wilayah, untuk pemukiman trans-
migrasi dan sejenisnya. Masalah tersebut menyebabkan 
keraguan dari IUPHHK-HA untuk menaman dan 
mengelola hutannya. Pengelolaan hutan seharusnya 
berjangka panjang (minimal 70 tahun) sehingga 
sangat mengikat. Selanjutnya dengan penetapan 
bahwa hutan adalah aset nagara maka pemerintahlah 
yang seharusnya berinvestasi. Adapun pengelolanya 
bisa pemerintah, swasta, maupun koperasi. Apabila 
perintah yang berinvestasi maka swasta atau koperasi 
harus membayar Dana Reboisasi (DR) disamping 
pajak-pajak lainnya. Sedangkan bila swasta atau 
koperasi yang berinvestasi mereka tidak dikenakan DR. 
Selain itu dengan adanya penegasan hutan adalah aset 
negara maka seharusnya tidak mudah mengalihkan 
areal hutan menjadi peruntukan lain.

Kepastian Usaha
PT. SBK dan PT. Erna walaupun arealnya adalah 

hutan alam, tetapi mereka mendapatkan penugasan 
menjadi IUPHHK-HTI dengan membangun hutan 
tanaman di hutan alam secara jalur dengan system 
T.P.T.J. Payung hukum yang digunakan adalah 
SK Menhut No 201/1998 Butir 5 No 4, yang hanya 
diberlakukan	di	2	perusahaan	tersebut,	yang	berbunyi:	
Memiliki tanaman jalur sebagai aset perusahaan. Ini 
berarti tanaman jalur yang dimiliki SBK dan Erna 
merupakan aset perusahaan tersebut. Sementara 
itu untuk tanaman jalur yang ada PT. SJM, PT. 
Sarpatim, PT. Ikani dan PT. BFI adalah bukan aset 
mereka. SK Menhut tersebut sebenarnya merupakan 
upaya pengakuan perlunya investasi, agar kelestarian 
hutan terjamin. Dengan adanya bukti bahwa suatu 
tegakan adalah hasil penanaman, maka tegakan yang 
bersangkutan seharusnya menjadi aset bagi yang 
berinvestasi menanam, baik itu pemerintah maupun 
swasta. Selanjutnya tinggal diatur regulasinya melalui 
SK Dirjen BUK bahwa tanaman hasil teknik SILIN 
dikatagorikan sebagai HTI. Sebaliknya pada Selective 
Cutting System seperti TPTI, karena penanaman 
tidak terkontrol maka tanaman yang dihasilkan sulit 
untuk dibuktikan apakah tegakan yang ada merupakan 
hasil tanaman atau hasil permudaan alam. Kesulitan 
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inilah yang dijadikan pertimbangan ketika itu untuk 
memutuskan bahwa tanaman yang ada di hutan alam 
bukan merupakan aset. 

Kepastian Kawasan
 Belum adanya kepastian kawasan juga sering 

menimbulkan keraguan bagi pengusaha IUPHHK-
HA untuk menanamkan modalnya terutama dalam 
membangun hutan. Terjadinya penyerobotan lahan 
oleh masyarakat lokal dan klaim masyarakat adat 
terhadap sebagian areal IUPHHK sering merupakan 
masalah yang sulit untuk diseselesaikan dan kalaupun 
bisa sering memakan biaya yang tidak sedikit. Sehingga 
permasalahan tenurial masih menjadi agenda besar 
yang mesti dicari solusi penyelesaiannya.

Kepastian Pasar
Diera ’70 an saat eksploitasi kayu dengan modal 

besar mulai dilakukan posisi kayu terletak ditepi sungai 
atau pantai, sehingga begitu ditebang kayu segera bisa 
dirakit dan segera bisa dikirim ke saw-mill maupun 
ply-mill. Namun saat ini kondisinya sudah berbeda 
sama sekali karena jarak antara hutan penghasil kayu 
dan log-pond bisa mencapai jarak > 100 km. Sehingga 
biaya transportasi dan loading sangat tinggi. Sementara 
itu harga kayu dipasaran sangat rendah. Sebagai misal 
harga 1 m3 log meranti hanya dihargai Rp 1000.000, 
yang setara dengan harga 1 m3 log sengon di Jawa. Oleh 
karena itu target produksi kayu pemerintah dari hutan 
alam yang sudah kecil (5 juta m3) di tahun 2012 dalam 
kenyataannya juga tidak dapat terpenuhi. Hal ini bukan 
berarti sudah tidak ada kayu di hutan, tetapi lebih 
karena biaya operasional untuk mengeluarkannya dari 
hutan sudah tidak menguntungkan. 

Dana Reboisasi (DR)
Dana Reboisasi (DR). adalah dana yang diper-

gunakan untuk keperluan pembiayaan pembinaan 
hutan agar hutan lestari di setiap HPH (IUPHHK). 
Oleh karena itu DR bukan milik siapapun (bukan 
milik Pemerintah bukan pula milik Pengusaha), 
melainkan milik tegakan hutan yang ditebang, karena 
DR adalah untuk kepentingan pembinaan hutan agar 
tegakan hutan penghasilnya (penghasil DR) bisa lestari 
(Warsito, 2007). Selanjutnya dikemukakan bahwa 
dalam perkembangannya, DR dianggap sebagai bagian 
dari penghasilan (income) pemerintah yang digunakan 
untuk kepentingan rebosiasi dan rehabilitasi hutan 

dan lahan, yang tidak boleh digunakan untuk reboisasi 
(pembinaan hutan) di kawasan HPH (IUPHHK-
HA). Dengan kata lain, dikarenakan reboisasi di areal 
HPH (IUPHHK-HA) diwajibkan kepada pengusaha 
untuk melaksanakannya, maka bersedia atau tidaknya 
pengusaha untuk melakukan reboisasi menjadi benar-
benar tergantung kepada willingness mereka. Kalau 
misalnya mereka pun mau melaksanakan reboisasi 
di areal kerjanya, tentunya hasil reboisasi mereka 
tidak lagi diwajibkan menyetorkan lagi DR kepada 
Pemerintah. Dalam kenyataannya, suatu IUPHHK 
yang telah melewati periode usaha 35 tahun (sebagai 
umur rotasi tegakan) tetap dikenakan pungutan DR. Ini 
berarti telah terjadi kebijakan Pemerintah yang kontra 
produktif. 

Reboisasi menggunakan Teknologi SILIN di areal 
kerja HPH (IUPHHK-HA) adalah suatu terobosan baru 
tekonologi pembinaan hutan yang memungkinkan 
terjadinya peningkatan produktivitas hutan di satu 
fihak,	 dan	 di	 lain	 fihak	 merupakan	 pelaksanaan	
reboisasi yang sangat mudah dikontrol secara obyektif. 
Oleh karena itu, penggunaan DR untuk SILIN, bukan 
hanya menjamin keberlangsungan kelestarian hutan 
(necessary condition) tetapi sekaligus meningkatkan 
produkvitas tegakan hutan (sufficiency condition) 
yang sekaligus akan menaikkan income seluruh faktor 
produksi yang terlibat dalam proses produksi seperti 
pengusaha, pemerintah, tenaga kerja, pemilik modal 
dsb. (Warsito. 2007).

Menggugat Komitmen Dunia Usaha
Selama mengawal dan melakukan pendampingan 

program SILIN di beberapa IUPHHK model, maka 
issu yang sering muncul dari para pengusaha adalah 
tidak adanya insentif bagi para pelaksana SILIN, lebih 
lebih para pengusaha masih diwajibkan membayar 
DR. Sementara biaya membuat tanaman teknik SILIN 
ternyata sangat tinggi (± Rp 10 juta)/ha. Namun 
kenyataan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa 
walaupun ada tugas melakukan enrichment planting 
bagi IUPHHK-HA setelah dilakukan pemanenan 
(harvesting), ternyata tidak satupun IUPHHK-HA yang 
melakukannya. Semuanya mengandalkan permudaan 
alam yang tidak dapat dimonitor berapa jumlah 
tanamannya, dimana tumbuh maupun apa jenisnya. 

Dari kondisi ini jelas pengusaha memperoleh 
keuntungan yang besar sekali, apalagi di daerah 
Kalimantan yang potensi tegakan hutan alam bisa 
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mencapat 120 m3 standing-stock. Hal ini didukung 
juga oleh bukti bahwa banyak pengusaha yang setelah 
sukses di usaha hutan dan perkayuan, kemudian 
melebarkan sayapnya beralih ke usaha lain seperti auto-
mobil, real-estate, perbank-kan, jasa tansportasi dan 
lain sebagainya. Sehingga sudah selayaknya kalau para 
pengusaha dituntut ikut memikirkan bagaimana agar 
Hutan Alam Tropis Basah Indonesia sebagai paru-paru 
dunia ini bisa tetap bertahan di bumi Indonesia syukur 
bisa berkembang lebih produktif lagi. Untuk itulah 
dituntut komitmen pengusaha agar mau care terhadap 
program pembangunan hutan untuk kelestarian 
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penutup
Silvikultur Intensif (SILIN), adalah suatu metoda 

peningkatan produktivitas hutan dengan memper-
padukan unsur pemuliaan pohon, manipulasi ling-
kungan dan pengelolaan hama secara terpadu pada 
kegiatan pembangunan hutan. SILIN dapat diterapkan 
pada kegiatan TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur) 
maupun THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan). 
Dengan pengetrapan SILIN pada kegiatan pengelolaan 
hutan, maka produktivitas dan kualitas produk hutan 
dari rotasi ke rotasi dapat ditingkatkan, kemampuan 
unit usaha dapat dioptimalkan, lapangan kerja baru 
dapat diciptakan, pengangguran dapat ditekan, dan 
lingkungan hutan dapat diperbaiki. Dampak lebih 
lanjut dari meningkatnya produktivitas hutan maka 
pengusahaan hutan tidak harus menggunakan areal 
yang luas, tetapi cukup areal jauh lebih kecil namun 
produktif (smaller forest area higher productivity). 
Sehingga Hutan Alam Tropis Basah kita akan dapat 
dihemat dan akan lebih dapat berperan untuk fungsi 
ekosistem (lingkungan) dan penyangga kelestarian 
alam. Sebaliknya dengan semakin rendahnya 
produktivitas hutan maka kebutuhan lahan untuk 
pembuatan tanaman akan semakin besar dan boros. 

Pengembangan hutan tanaman prospektif adalah 
mutlak dan perlu untuk mendukung perekonomian 
negara, kesejahteraan rakyat dan kelestrian lingkungan. 
Hanya saja diperlukan adanya peran aktif pemerintah 
untuk fungsi kontrol dan fasilitator, serta perlunya 
dukungan riset secara optimal serta implementasi hasil 
riset secara konsisten dilapangan. Akhirnya SILIN 
diyakini akan mampu mewujudkan hutan Indonesia 
yang bermanfaat, bernilai ekonomi tinggi, sehat dan 
lestari dan mensejahterakan masyarakat luas.
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Pendahuluan
1. Dalam era pemerintahan 
Belanda, kepastian sebidang tanah 
menjadi hutan dan atau kawasan 
hutan milik negara tampaknya 
cukup dengan mendata tanah 
tersebut ke dalam daftar kawasan 
hutan, dan kawasan hutan 

demikian dinamakan HUTAN REGISTER atau 
HUTAN TERDAFTAR.
Dalam perkembangan kemudian, sebidang tanah 
atau sehamparan tanah, baik berhutan maupun 
tidak berhutan dinyatakan sebagai kawasan hutan 
cukup melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan 
yang diakhiri dengan pembuatan dan penanda-
tanganan Berita Acara Tata Batas yang memuat 
hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan tersebut 
yang ditanda-tangani pejabat atau petugas yag 
berwenang. 
Berita Acara Tata Batas atau Proces Verbal Van 
Grensregeling tersebut kemudian disahkan oleh 
Menteri yang membidangi Kehutanan.

2. Dalam era Republik Indonesia/Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, disingkat NKRI, melalui 
Ketentuan Peralihan UU No.5 tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan atau 
Undang-Undang Pokok Kehutanan disingkat UUPK, 
baik hutan register maupun hutan berdasarkan 
Berita Acara Tata Batas tersebut secara resmi 
dinyatakan sebagai KAWASAN HUTAN (Hutan 
yang ditetapkan sebagai Hutan Tetap, Cagar Alam, 
dan Suaka Margasatwa, berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku sebelum berlakunya 
Undang-undang ini, dianggap telah ditetapkan 
sebagai KAWASAN HUTAN dengan peruntukan 
dan fungsi sesuai dengan penetapannya–Pasal 20 
UU No.5 tahun 1967).
Melalui UU No. 5 tahun 1967 tersebut, sebidang 
areal atau wilayah, baik berhutan maupun 

tidak berhutan ditetapkan oleh Menteri sebagai 
KAWASAN HUTAN setelah melalui kegiatan atau 
proses yang dinamakan PENGUKUHAN HUTAN 
(bukan PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN karena 
KAWASAN HUTAN adalah muara atau hasil akhir 
dari kegiatan PENGUKUHAN HUTAN). Kegiatan 
atau proses pengukuhan hutan tersebut diakhiri 
dengan pembuatan dan penanda-tanganan BERITA 
ACARA TATA BATAS atau PROCES VERBAL VAN 
GRENSREGELING yang diketuai Oleh Bupati.
Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tersebut maka 
Menteri Yang membidangi Kehutanan menerbitkan 
sebuah KEPUTUSAN yang menetapkan areal yang 
telah dikukuhkan tersebut menjadi KAWASAN 
HUTAN (KAWASAN HUTAN ialah wilayah –
wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan 
untuk dipertahankan sebagai HUTAN TETAP–
Pasal 1 angka 4 UU No.5 tahun 1967. HUTAN 
yang berada didalam KAWASAN HUTAN adalah 
HUTAN TETAP-Pasal 4 ayat (2)).
Kondisi sebagaimana dipaparkan di atas tampaknya 
baru diberlakukan pada hutan yang terletak di Jawa 
dan Madura.

3. Dalam perkembangan kemudian dengan per-
timbangan, bahwa hutan sebagai karunia dan 
amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan 
kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan 
yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat 
serba	 guna	 bagi	 umat	 manusia…:	 bahwa	 hutan	
sebagai salah satu penentu ekosistem penyangga 
kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat 
cenderung menurun kondisinya dan oleh karena itu 
harus dipertahankan secara optimal…;
Bahwa UU No.5 tahun 1967 sudah tidak sesuai lagi 
dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan 
dan tuntutan keadaan sehingga perlu diganti, maka 
kemudian dihadirkanlah UNDANG-UNDANG 
NO.41 TAHUN 1999 tentang KEHUTANAN. 
Menyadari bahwa kondisi hutan di luar Jawa masih 

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan

Terbelit Rumusannya Sendiri
Oleh: Emmanuel Rahajaan, SH, M.Kum.
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sangat abu-abu; bahwa kegiatan pengukuhan hutan 
merupakan suatu proses yang memakan waktu 
dan biaya serta menguras tenaga dan pikiran; 
bahwa memastikan status hutan di luar jawa 
merupakan suatu ungkapan rasa syukur dan terima 
kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
mengkaruniakan hutan kepada Indonesia; maka 
dihadirkanlah berbagai rumusan bernuansa JALAN 
PINTAS dalam UU ini.
Sayang bahwa rumusan-rumusan yang antara 
lain dimaksudkan untuk mempertahankan dan 
menguatkan status hutan tersebut kemudian malah 
membelit undang-undang itu sendiri.
Rumusan seperti tertera dalam Pasal 1 angka 3 
UU	 no.41	 Tahun	 1999	 yang	 berbunyi:	 Kawasan	
hutan adalah wilayah tertentu YANG DITUNJUK 
DAN ATAU DITETAPKAN oleh Pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, 
merupakan salah satu contoh dari rumusan yang 
membelit tersebut.
Rumusan ini semakin membelit dengan hadirnya 
rumusan Pasal 14 dan Pasal 15 yang tidak konsisten 
dengan rumusan Pasal 1 Angka 3 tersebut diatas.
Pasal	14	Berbunyi:

 (1) ……………………
 (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk 
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS 
KAWASAN HUTAN.

Pasal	15	Berbunyi:
 (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui 
proses	sebagai	berikut:

  a. penunjukan kawasan hutan;
  b. penataan batas kawasan hutan;
  c. pemetaan kawasan hutan, DAN (huruf 

besar-Penulis)
  d. penetapan kawasan hutan.
 (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

4. Pembelitan sebagaimana dimaksud diatas semakin 
erat dan ketat dengan hadirnya Peraturan Menteri 
Kahutanan No. P.50/Menhut-II/2009 tentang 
Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, hasil 
penafsiran dan karya Biro Hukum dan Organisasi 
Departeman Kehutanan (?))
Pasal	2	Putusan	Menteri	Kehutanan	ini	berbunyi:

 (1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan 
hukum	apabila:	

  a. telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri; 
ATAU 

  b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; 
ATAU 

  c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan 
telah disahkan oleh Menteri; ATAU 

  d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri. 

 (2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan 
Keputusan Menteri, atau suatu areal telah 
ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau Berita 
Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri 
Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan 
oleh Menteri (?), atau kawasan hutan telah 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka 
yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan 
adalah STATUS YANG TERAKHIR (huruf 
besar–Penulis).

	 Catatan:
  a. Rumusan pasal 15 UU No.41 tahun 1999 

tentang Kehutanan tersebut sebagaimana 
terbaca mengandung pengertian suatu 
proses yang terdiri atas beberapa tahapan 
kegiatan. Pada tahapan ditunjuk, ditata 
batas maupun dipetakan, belum merupakan 
kawasan hutan. Baru merupakan kawasan 
hutan setelah dietapkan oleh Menteri 
dengan keputusan penetapan.

  b. Rumusan yang bersifat kumulatif tersebut 
kemudian diubah oleh Peraturan Menteri 
Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2009 
dengan rumusan bersifat alternatif dengan 
menghadirkan kata ATAU.

   Rumusan ini mengandung pengertian 
bahwa suatu areal atau wilayah hutan sudah 
menjadi kawasan hutan kalaupun baru 
ditunjuk, sudah menjadi kawasan hutan 
kalaupun baru ditata batas, sudah menjadi 
kawasan hutan kalaupun baru dipetakan 
hasil kegiatan penataan batas tersebut, 
dan benar-benar menjadi kawasan hutan 
setelah ditetapkan oleh Menteri menjadi 
kawasan hutan. 

  c. Frasa “pengukuhan kawasan hutan” yang 
dihadirkan oleh UU No.41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan dan diamini oleh 
berbagai peraturan derivasinya merupakan 
suatu istilah/frasa yang salah kaprah.

   Istilah yang tepat adalah “pengukuhan 
hutan“ saja, karena bukankah “kawasan 
hutan“ merupakan titik akhir atau muara 
kegiatan pengukuhan? 
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5. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan 
ditegaskan bahwa setiap aturan hukum yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 
aturan hukum yang lebih tinggi. Peraturan atau 
Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa 
Keuangan, Menteri,….., tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan 
peraturan perundang-undangan ini (baca tap MPR 
No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan 
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan).
Karena bertentangan maka Peraturan Menteri ini 
batal dengan sendirinya, batal demi hukum, van 
rechtswegenietig, alias nuu and void.

6. Selain rumusan sebagaimana telah dikemukakan 
diatas, UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan 
ini juga mengandung rumusan, kata, frasa, bahkan 
sistematika yang tidak sejalan dengan logika, bahasa 
indonesia, dan ketentuan tentang penyusunan atau 
pembentukan peraturan perundang-undangan 
(baca Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 
tetang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-
undangan ….., sebagaimana kemudian digantikan 
keberadannya dengan UU No.10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dan terakhir dengan UU no.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan).

7. Rumusan-rumusan yang membelit tersebut 
kemudian menghadirkan beberapa komentar dan 
pendapat, bahkan kesimpulan dari KPK maupun 
BPK dan permohonan uji materil atau judicial 
review terhadap UU No.41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan ini. Mahkamah Konstitusi mengabulkan 
permohonan-permohonan uji materiil tersebut 
dengan melahirkan putusan-putusan yang cukup 
fatal.

Boschordonantie 1927 dan UU No.5 Tahun 
1967 (UUPK)
1. Republik Indonesia/Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, disingkat NKRI lahir tanggal 17 Agustus 
1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 memiliki 
groundwet atau groundnorm atau Undang-Undang 
Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 disingkat 
UUD 1945.
UUD	1945	ini	menegaskan	dan	menetapkan	bahwa:

 1.1. Segala badan negara dan peraturan yang ada 
masih langsung berlaku, selama belum dibuat 
yang baru menurut UUD ini (Pasal II Aturan 
Peralihan).

 1.2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebsar-besarnya 
kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3))

2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan 
Peralihan tersebut, dibidang Kehutanan masih 
diberlakukan berbagai peraturan perundang-
undangan	 zaman	 Hindia	 Belanda	 seperti	 antara	
lain BOSCHORDONANTIE VOOR JAVA EN 
MADOERA 1927 dan BOSCHVERORDENING 
VOOR JAVA EN MADOERA 1932, disamping 
berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
BO 1927 yang tentu saja menginduk pada 
AGRARISCHE WET 1870 dan AGRARISCHE 
BESLUIT 1870 yang memuat pernyataan terkenal 
dengan nama DOMEIN VERKLARING atau 
PERNYATAAN DOMEIN tersebut memuat 
ketentuan	bahwa:

 a. hutan adalah hutan milik negara;
 b. hutan negara adalah tanah milik negara 

terhadap mana tidak ada hak kekuasaan pihak 
lain.

BOSCHREGLEMENT	1865	merumuskan:
 a. tidak ada hutan selain milik Negara
 b. hutan jati milik negara juga meliputi hutan 

tanaman jati yang dipelihara rakyat dikebunnya 
sendiri atas perintah Pemerintah Hindia 
Belanda

3. Setelah 22 (duapuluh dua) tahun merdeka, 
NKRI melahirkan satu undang-undang dibidang 
kehutanan yaitu Undang-undang No.5 tahun 1967 
tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK 
KEHUTANAN atau lebih dikenal sebagai UNDANG-
UNDANG POKOK KEHUTANAN disingkat UUPK. 
UUPK ini menghadirkan rumusan–rumusan 
sebagai	berikut:

 3.1. Semua hutan dalam wilayah Republik 
Indonesia, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 
(Pasal 5 ayat (1)).

 3.2. Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang 
sebesar-besarnya dari hutan secara lestari 
termaksud dalam pasal …, ditetapkan wilayah 
tertentu sebagai hutan, dengan luas yang 
cukup	dan	 letak	 yang	 tepat	 (Pasal	 7	 ayat	 (2)):	
Penetapan kawasan hutan tersebut pada ayat (1) 
dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan 
rencana penggunaan tanah yang ditentukan 
oleh Pemerintah (Pasal 2 ayat (2)); Penetapan 
tersebut pada ayat (2) didasarkan pada suatu 
rencana umum PENGUKUHAN HUTAN 
yang memuat tujuan, perincian dan urgensi 
PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN (mungkin 
salah ketik) itu untuk selanjutnya digunakan 
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sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan 
hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka 
alam, dan atau hutan wisata (Pasal 7 ayat (3));

 3.3. KAWASAN HUTAN ialah wilayah-wilayah 
tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk 
dipertahankan sebagai hutan tetap (Pasal 1 
angka (4));

 3.4. Hutan Negara ialah kawasan Hutan dan hutan 
yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani 
hak milik (Pasal 2 angka 1)

 3.5. Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan 
Tetap, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa 
berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini 
dianggap telah ditetapkan sebagai KAWASAN 
HUTAN dengan peruntukan dan fungsi sesuai 
dengan penetapannya (Pasal 20–Ketentuan 
Peralihan)

4. Dalam era Undang-Undang ini dengan menyadari 
bahwa hutan diluar jawa masih ”mengambang” 
statusnya maka berdasarkan kesepakatan bersama 
banyak pihak (Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah), Menteri Pertanian menerbitkan 
KEPUTUSAN NO.680/KPTS/UM/8/1981 
tentang PEDOMAN PENATAGUNAAN HUTAN 
KESEPAKATAN, yang lebih dikenal dengan istilah 
TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN, disingkat 
TGHK
TGHK tersebut ditindak-lanjuti dengan terbitnya 
berbagai Keputusan Menteri Pertanian tentang 
Penunjukan Areal Hutan di berbagai provinsi (di 
luar jawa) menjadi kawasan hutan (?), seperti 
antara	lain:

 4.1. Keputusan Menteri Pertanian No.923/Kpts/
Um/12/1982 tentang Penunjukan Hutan di 
Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara Menjadi 
Kawasan Hutan, mencakup luas 3.780.132.02 
ha

 4.2. Keputusan Menteri Pertanian No. 024/Kpts/
Um/1/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan 
di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Timur 
menjadi Kawasan Hutan, mencakup luas 
21.144.000 ha

 4.3. Keputusan Menteri Pertanian No. 759/Kpts/
Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan 
di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Barat 
menjadi Kawasan Hutan, mencakup luas 
9.204.375 ha

5. Dengan lahirnya Undang-Undang Tata Ruang 
segera diikuti dengan lahirnya Peraturan Daerah 
masing-masing tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi (RTRWP) yang bersangkutan.
Dan Menteri Kehutanan (sebelumnya bidang 

Kehutanan merupakan bagian dari Departemen/
Kementerian Pertanian) segera mengambil kebijak-
sanaan “memaduserasikan” TGHK dengan RTRWP 
tersebut dengan menerbitkan keputusan-keputusan 
yang merevisi keputusan-keputusan yang hanya 
berdasarkan TGHK.

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
1. UU ini lahir untuk menggantikan kehadiran 

Boschordonnantie voor Java en Madoera 1927 
dan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan 
Pokok Kuhutanan atau Undang-Undang Pokok 
Kehutanan (dengan pertimbangan bahwa UU No. 5 
tahun 1967 tersebut tidak sesuai lagi dengan prinsip 
penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan 
perkembangan keadaan).

2. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ini 
menghadirkan rumusan-rumusan antra lain 
sebagai	berikut:

 2.1. KAWASAN HUTAN adalah wilayah tertentu 
yang DITUNJUK DAN ATAU DITETAPKAN 
oleh Pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 
angka 3);

 2.2. HUTAN NEGARA adalah hutan yang berada 
pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah 
(Pasal 1 angka 4);

 2.3. HUTAN ADAT adalah HUTAN NEGARA yang 
berada dalam wilayah MASYARAKAT HUKUM 
ADAT (Pasal 1 angka 6);

3. Selain rumusan-rumusan bersifat pengertian atau 
definisi	 tersebut	 terdapat	 pula	 banyak	 rumusan-
rumusan yang tidak sejalan dengan ketentuan 
tentang teknik penyusunan Perundang-undangan 
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden 
RI No. 44 tahun 1999 (tahun lahirnya UU No 
41 Tahun 1999), yang kemudian digantikan 
kehadirannya melalui UU No. 10 tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang sekarang hadir penggantinya 
yaitu UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
Undang-undang ini hadir dalam rangka memunuhi 
janji UUD 1945 hasil amandemen sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 22 A. 
Rumusan-rumusan yang dimaksud tidak konsisten, 
tidak taat asas, tidak menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, tidak jelas rumusan 
dan maksudnya.
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Dalam asas KEJELASAN UMUM mengandung 
pengertian bahwa setiap peraturan perundang-
undangan harus memenuhi syarat teknis 
penyusunan peraturan perundang-undangan, 
sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta 
bahasa hukum dan mudah dimengerti sehingga 
tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi 
dalam pelaksanaannya.
Asas materi muatan adalah seperti asas 
KETERTIBAN dan KEPASTIAN HUKUM yang 
mengandung maksud bahwa setiap materi muatan 
peraturan perundang-undangan harus dapat 
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui 
jaminan adanya KEPASTIAN HUKUM.

4. Terminologi dan frasa dalam UU No. 41 Tahun 1999 
dan berbagai peraturan derivasinya tidak memenuhi 
asas-asas tersebut. Misalnya terminologi atau frasa 
HUTAN, KAWASAN HUTAN, PENGUKUHAN 
HUTAN, PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, 
FUNGSI HUTAN, FUNGSI KAWASAN HUTAN, 
dan KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN.
Salah satu contoh yang cukup fatal adalah 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 
Kehutanan No. P 50/Menhut-II/2009 tentang 
Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. 
(lihat halaman 3)
Rumusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Menteri ini bertentangan dengan ketentuan 
peraturan induknya yaitu UU No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (baca Pasal 14 dan Pasal 15 UU 
No. 41 Tahun 1999). Karena bertentangan maka 
sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-
undangan, ketentuan sebagaimana dirumuskan 
dalam peraturan Menteri No. P.50/Menhut-
II/2009 batal dengan sendirinya, batal demi hukum 
alias null and void.

Sinyalemen dan Konstatasi BPK dan KPK
1. Rumusan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

ternyata telah disinyalir dan dikonstatir Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) jauh sebelum terbit 
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait masalah 
rumusan tersebut.

2. BPK setelah melaksanakan pemeriksaan kinerja 
atas kegiatan pengukuhan kawasan hutan tahun 
anggaran 2005 s/d 2009 di Departemen Kehutanan, 
Dinas Kehutanan (dan instansi terkait lainnya) 
di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Timur dan DKI Jakarta menyimpulkan 
bahwa:

 2.1 Pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan 

hutan masih kurang ekonomis dan efektif 
karena kelemahan kebijakan dalam pelaksanaan 
kegiatan;

 2.2 Kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
memberikan kepastian hukum terhadap 
kawasan hutan adalah melalui kegiatan 
pengukuhan kawasan hutan sebagaimana 
diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (2) UU 
Kehutanan, bukan dengan penunjukan dan/
atau penetapan kawasan hutan sebagaiman 
diatur sesuai ketentuan Pasal 1 dan 3 UU 
Kehutanan yang memberikan pengertian 
tentang kawasan hutan yang keliru/salah.

 2.3 Terdapat kesalahan implementasi pengertian 
kawasan hutan sebagaimana diatur dalam 
kententuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan.

3. KPK dalam melakukan kajian Titik Korupsi dalam 
lemahnnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan 
dan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan 
Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal 
Planologi Kehutanan. Hasilnya telah dipaparkan/
disampaikan kepada Menteri Kehutanan tanggal 3 
Desember 2012.
Kesimpulannya	adalah	bahwa:

	 3.1	 ada	 ketidak-pastian	 definisi	 kawasan	 hutan	
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU 
Kehutanan;

 3.2 dalam proses penunjukan kawasan hutan 
oleh Kementerian Kehutanan telah dilakukan 
secara tidak fair atau bertentangan dengan 
asas fair procedure terahadap aturan-
aturan pelaksanaan UU Kehutanan sehingga 
melemahkan Legalitas dan legitimasi 88.2% 
kawasan hutan yang sampai saat ini belum bisa 
ditetapkan;

 3.3 Tidak ada kepastian hukum terhadap peta 
penunjukan kawasan hutan karena terdapat 
sekurang-kurangnya 4 (empat) versi peta 
kawasan hutan dengan skala berbeda-beda 
sehingga terdapat selisih luas kawasan hutan 
antara 4 (empat) hingga 16 (enam belas) juta 
ha;

 3.4 Akibat belum dilakukan pengukuhan 
mengakibatkan terdapat 119 (seratus sembilan 
belas)	 potensi	 konflik	 di	 wilayah	 kabupaten/
kota yang sebagian atau seluruhnya berada di 
dalam kawasan hutan; dan

 3.5 Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka 
Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 khususnya 
yang menyangkut frasa “ditunjuk dan atau” 
mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait 
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status kawasan hutan dan bertentangan dengan 
asas negara hukum sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Kesimpulan tersebut diatas dipertegas dengan 
pernyataan bahwa kawasan hutan yang luasnya 
mencapai 128 juta ha, meliputi 70% wilayah darat 
Indonesia, merupakan salah satu kekayaan negara yang 
harus dikelola sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Amanat tersebut ternyata 
belum mampu diwujudkan karena buruknya tata 
kelola kehutanan, belum mantapnya kawasan hutan 
di Indonesia, dan korupsi yang menjadi lingkaran tak 
berujung.

Mahkamah Konstitusi dan Putusannya
1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Terhadap UU ini tercatat 3 (tiga) permohonan uji 
materill (judicial review)	yaitu:

 1.1 permohonan masyarakat (...?)
  a. yang dimohon pengujian adalah Pasal 4 

ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan;

  b. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 
No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 
antara	lain	menyatakan	bahwa:

   b.1 alam wilayah tertentu dapat saja 
terdapat hak yang telah dilekatkan 
atas tanah, seperti hak milik, hak guna 
bangunan, hak guna usaha, dan hak-
hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang 
demikian harus mendapat perlindungan 
konstitusional berdasarkan Pasal 28G 
ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 
1945.

    Oleh karena itu penguasaan hutan oleh 
negara harus juga memperhatikan 
hak-hak yang demikian selain hak 
masyarakat hukum adat yang dimuat 
dalam norma a quo;

   b.2 berdasarkan pertimbangan tersebut, 
menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat(3) UU 
Kehutanan memang belum mencakup 
norma tentang hak atas tanah yang 
lainnya yang diberikan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga pasal tersebut 
BERTENTANGAN DENGAN UUD 
1945 sepanjang tidak memuat pula hak 
atas tanah yang diberikan berdasarkan 
ketentuan peratuan perundang-

undangan. Walaupun Mahkamah 
tidak berwenang untuk mengubah 
kalimat dalam undang-undang karena 
kewenangan tersebut hanya dimiliki 
oleh pembentuk Undang-Undang yaitu 
DPR dan Presiden, namun demikian 
Mahkamah dapat menentukan suatu 
norma bersifat KONSTITUSIONAL 
BERSYARAT; 

   b.3 sejalan dengan maksud Putusan 
Mahkamah No. 32/PUU-
VIII/2010 tanggal 4 Juni 2012, kata 
“memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3) 
UU Kehutanan haruslah pula dimaknai 
secara imperatif berupa penegasan 
bahwa Pemerintah saat menetapkan 
wilayah kawasan hutan, berkewajiban 
menyertakan pendapat masyarakat 
terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi 
kontrol terhadap Pemerintah untuk 
memastikan dipenuhinya hak-hak 
konstitusional warga negara untuk 
hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat, 
mempunyai hak milik pribadi dan hak 
milik tersebut tidak boleh diambil alih 
secara sewenang-wenang oleh siapa 
pun (vide Pasal 28H ayat (1) dan Ayat 
(2) UUD 1945);

   b.4 oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) 
UU Kehutanan BERTENTANGAN 
DENGAN UUD 1945 sepanjang tidak di 
maknai “penguasaan hutan oleh negara 
tetap wajib melindungi, menghormati, 
dan memihak masyarakat hukum adat, 
sepanjang kenyataannya masih ada dan 
diakui keberadaannya, hak masyarakat 
yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta 
tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional”

 1.2 Permohonan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara); Kesatuan Masyarakat Hukum 
Adat Kuntu Kab. Kampar, Riau, dan Kesatuan 
Masyarakat Hukum Adat Cisitu, Kab. Lebak 
Banten:

	 	 a.	 yang	dimohon	pengujian	adalah:
   a.1 Pasal 1 angka 6, sepanjang kata 

“NEGARA”
   a.2 Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “DAN 
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DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA 
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN 
KEPENTINGAN NASIONAL” juncto

   a.3 Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), sepan-
jang frasa “DAN AYAT (2) DAN HUTAN 
ADAT DITETAPKAN SEPANJANG 
MENURUT KENYATAANNYA 
MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG 
BERSANGKUTAN MASIH ADA DAN 
DIAKUI KEBERADAANNYA” dan ayat 
(4); serta

   a.4 Pasal 67 ayat (1) sepanjang 
frasa “SEPANJANG MENURUT 
KENYATAANNYA MASIH ADA DAN 
DIAKUI KEBERADAANNYA” ayat 
(2), dan ayat (3) sepanjang frasa “DAN 
AYAT (2)” 

  b. Pasal-pasal tersebut menurut Pemohon 
bertentangan	dengan	UUD	1945	yaitu:

   Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 
28C ayat(1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I 
ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3). 

  c. Mahkamah konstitusi dalam Amar Putusan 
No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 
menyatakan:	

   c.1 Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian;

   c.2 Kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 
bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 UU 
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 
dimaksud menjadi “Hutan adat adalah 
hutan yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat”

   c.3 Pasal 4 ayat (3) UU No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan sepanjang 
tidak dimaknai “penguasaan hutan 
oleh negara tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam undang-undang” 
bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;

   c.4 Pasal 5 ayat (1) sepanjang tidak 
dimaknai “Hutan negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak 
termasuk hukum adat” bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan mengikat;

   c.5 Pasal 5 ayat(2) bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempuyai 
kekuatan mengikat;

   c.6 Frasa “dan ayat (2)” dalam pasal 5 ayat 
(3) bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sehingga Pasal 5 ayat (3) 
UU Kehutanan menjadi “Pemerintah 
menetapkan status hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); dan hutan 
adat ditetapkan sepanjang menurut 
kenyataannya masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan masih ada dan 
diakui keberadaannya”

   c.7 Memerintahkan pemuatan putusan 
ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia; dan

   c.8 Menolak permohonan para Pemohon 
untuk selain dan selebihnya, 

 1.3 Permohonan Pemerintah Kabupaten Kapuas 
dan	Perorangan	dari	Kalimantan	Tengah:

  a. yang dimohon pengujian adalah Pasal 
1 angka 3 (Kawasan Hutan adalah 
wilayah tertentu yang DITUNJUK DAN 
DITETAPKAN oleh Pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaannya sebagai 
hutan tetap) UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan dengan alasan bahwa kehadiran 
pasal tersebut mencurigakan HAK dan/atau 
KEWENANGAN KONSTITUSIONALNYA.

   Catatan;
   HAK KONSTITUSIONAL adalah hak-hak 

yang diatur dalam UUD Negara Republik 
Indonesia 1945 (Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 
sebagaimana telah dubah dengan UU 
No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU 
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi). 

  b. Pasal tersebut menurut Pemohon ber-
tentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 1 
ayat (3), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat 
(2), dan Pasal 28D ayat (1).

  c. Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan 
No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 
2012	menyatakan:

   c.1. Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya;

   c.2. Frasa “ditunjuk dan atau“ dalam Pasal 1 
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angka 3 UU No 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang Undang No. 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang–undang No 41 Th 1999 tentang 
Kehutanan	Menjadi	Undang-Undang:	

     * bertentangan dengan UUD 1945; dan 
     * tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat;
   c.3. Memerintahkan pemuatan putusan 

ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

2. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan.

	 2.1.	UU	ini	mengatur	antara	lain	tentang:	
	 	 a.	 definisi	atau	pengertian,	yaitu	bahwa:	
   a.1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu 

yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaannya sebagai 
hutan tetap (bandingkan dengan 
definisi	versi	UU	No.	41	Tahun	1999);	

   a.2. Pencegahan perusakan hutan adalah 
segala upaya yang dilakukan untuk 
menghilangkan kesempatan terjadinya 
perusakan hutan;

   a.3. Pemberantasan perusakan hutan adalah 
segala upaya yang dilakukan untuk 
menindak secara hukum terhadap 
pelaku perusakan hutan baik langsung, 
tidak langsung, maupun yang terkait 
lainnya; dan 

   a.4. Perusakan hutan adalah proses, cara, 
atau perbuatan merusak hutan melalui 
kegiatan pembalakan liar, penggunaan 
kawasan	 hutan	 tanpa	 izin	 atau	
penggunaan	 izin	 yang	 bertentangan	
dengan maksud dan tujuan pemberian 
izin	di	dalam	kawasan	hutan	yang	telah	
ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun 
yang sedang diproses penetapannya 
oleh Pemerintah. 

  b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
berkewajiban melakukan pencegahan dan 
pemberantasan perusakan hutan.

  c. Berbagai ketentuan tentang pencegahan 
dan pemberantasan perusakan hutan, 
mencakup cara melakukannya, larangan 
baik bagi perorangan maupun korporasi 
dalam melakukan perusakan hutan, dan 

pengenaan sangsi pidana maupun sangsi 
administratif bagi pelaku perusakan hutan 
baik perorangan maupun korporasi.

  d. Menghadirkan lembaga pencegahan dan 
pemberantasan perusakan hutan (terdiri 
dari unsur Kementerian Kehutanan, POLRI, 
Kejaksaan Agung dan unsur lain yang 
terkait tanpa memperhatikan pengalaman-
pengalaman yang sudah-sudah?).

  e.  Ketentuan tentang hak dan kewajiban 
masyarakat (peran serta masyarakat), 
kerjasama internasional, pembiayaan, 
perlindungan saksi, pelapor dan informan 
(sayang UU ini tidak menghadirkan suatu 
badan pengadilan khusus sebagaimana 
pengadilan perikanan yang dihadirkan oleh 
UU tentang Perikanan). 

 2.2. Kabarnya terhadap UU inipun telah 
dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah 
Konstitusi oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk 
Kelestarian Hutan, Dewan Kehutanan Nasional 
(?) dan Komnas HAM.

Langkah Pemerintah 
1. Langkah yang telah ditempuh Pemerintah. 
 1.1 Terkait dengan sinyalemen dan konstatasi BPK 

dan KPK, langkah yang diambil mungkin berupa 
kegiatan sangat awal dalam usaha merevisi UU 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jucto 
UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi 
Undang-Undang, dan atau langkah lainnya.

 1.2 Terkait dengan permohonan pengujian 
materiil dari masyarakat atas UU No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan dan Putusan MK 
sehubungan dengan permohnan-permohonan 
tersebut, disampaing sinyalemen dan konstatasi 
BPK dan KPK, pada tanggal 11 Maret 2013 di 
Istana Negara, disaksikan Presiden RI dan 
Wakil Presiden RI, telah ditanda-tangani oleh 
NOTA KESEPAKATAN tentang PERCEPATAN 
PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN oleh 12 
Kementerian/Lembaga, dibawah supervisi 
KPK dan UKP 4 (Unit Kerja Presiden Bidang 
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan 
(Kompas, 25 April 2013)).

2. Tindak lanjut 
 2.1 Langkah pertama tidak terdengar gaungnya atau 

setidak-tidaknya tidak termonitor masyarakat.
 2.2 Langkah kedua berupa penanda-tanganan 

Nota Kesepakatan Bersama yang berdurasi 
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3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 
tersebut mempunyai 3 (tiga) agenda utama 
yaitu harmonisasi regulasi dan kebijakan, 
penyelarasan teknis dan prosedur dan resolusi 
konflik.

  Nota Kesepakatan Bersama dengan 3 agenda 
utama tersebut telah ditindak lanjuti dengan 
ditanda-tanganinya 93 (Sembilan puluh tiga) 
rencana aksi atau RENAKSI sebagai turunan 
dari 3 (tiga) agenda utama oleh para penanggung 
jawab NKB di auditorium KPK tanggal 31 Juli 
2013.

  Kesembilan puluh tiga rencana aksi tersebut 
dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok 
yaitu kelompok kawasan hutan, kesatuan 
pengelolaan	hutan	(KPH),	penyelesaian	konflik,	
perencanaan	nasional	dan	perizinan.	

  Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 
kelompok-kelompok	tersebut	adalah:	

  a. menyempurnakan kebijakan dan peraturan 
serta mempercepat pengukuhan kawasan 
hutan, termasuk kepastian status pihak 
ketiga dalam kawasan hutan-hutan Negara 
(?) (kelompok kawasan hutan);

  b. mendorong beroperasinya 120 KPH model 
serta berjalannya program-program 
kemasyarakatan di dalam KPH tersebut 
(kelompok KPH);

  c. menyususn regulasi penyelesaian sengketa 
kehutanan dan mewujudkan konsensus 
penyelesaian	 konflik	 oleh	 12	 kementerian/
lembaga	(penyelesaian	konflik);

  d. menyusun perencanaan nasional yang 
lebih rinci dalam penyelesaian pengukuhan 
kawasan hutan dan menjadikan 
penyelesaian pengukuhan kawasan hutan 
menjadi agenda nasional dalam jangka 
panjang (perencanaan nasional); dan 

  e. menyusun kebijakan dan menjalankan 
proses	 perizinan	 secara	 integratif	 dan	
transparan dengan jaminan masa depan 
perizinan	 sesuai	 peraturan	 perundangan	
dan	bebas	konflik	(perizinan).

Saran-saran
Setelah menyimak sinyalemen dan konstatasi yang 

disampaikan oleh KPK maupun BPK, permohonan uji 
materi (judicial review) yang diajukan oleh Lembaga 
maupun perorangan dari berbagai pihak, dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan 
uji materi tersebut, maka saran-saran yang bisa 

disampaikan	adalah:	
1. Sosialisasikan kepada masyarakat, lembaga, dan 

aparat di NKRI tentang guna, fungsi dan manfaat 
hutan di NKRI bagi masyarakat, bangsa, dan negara 
Indonesia maupun masyarakat, bangsa dan negara 
dunia, secara berkelanjutan. Antara lain bahwa 
guna, fungsi dan manfaat hutan adalah karunia 
dan amanah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa 
Indonesia harus diurus dan dimanfaatkan secara 
berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat 
Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, 
juga masyarakat dunia, baik generasi sekarang 
maupun generasi yang akan datang.

2. Percepat implementasi Kesepatan Bersama 
Percepatan Pengukuhan Hutan tersebut secara 
sistimatis dan prioritas dengan memanfaatkan 
kehadiran Panitia Tata Batas Hutan (lakukan 
kabupaten demi kabupaten), dengan memper-
gunakan paradigma kesatuan luas, bukan kesatuan 
panjang/km sebagaimana selama ini dilakukan.

3. Menjalin dan menggalang kerjasama yang baik 
dengan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya 
dalam usaha mengerem lajunya kehadiran 
masyarakat adat atau masyarakat hukum adat 
(sebagai jamur maupun siluman) yang dipacu 
oleh dan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut. 

4. Menyempurnakan, merevisi, bahkan bila diperlu-
kan mengganti UU No. 41 Tahun 1999 (sebgaimana 
telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004) 
dengan	cara:	

 4.1 menyusun rancangan dasar atau rancangan 
awal secara internal Kementerian Kehutanan 
dengan melibatkan seluruh organisasi profesi di 
bidang Kehutanan, juga perguruan-perguruan 
tinggi bidang kehutanan;

 4.2 memperbaiki rancangan dasar tersebut dengan 
menjalin dan menggalang kerja sama yang baik 
dengan kementerian lainnya dan organisasi 
masyarakat yang terkait;

 4.3 menyampaikan rancangan yang telah diperbaiki 
tersebut kepada DPR dan mengusulkan agar 
rencana revisi/perbaikan/penggantian UU 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini 
dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas), atau 

 4.4 melalui cara atau mekanisme sebagaimana 
diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Kegiatan revisi/penyempurnaan/penggantian UU 
No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini dilakukan 
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mencakup seluruh materi muatan, dengan mem-
perhatikan susunan kalimat, penggunaan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, penggunaan istilah/
frasa Kehutanan dan atau bahasa Kehutanan yang 
tepat dan tunggal arti dengan memperhatikan 
konsistensi, ketaat-asasan, keselarasan, 
keseimbangan, sesuai dengan asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan maupun asas 
materi muatan sebagaimana ditetapkan oleh UU 
No.12 Tahun 2011.

6. Kegiatan ini mencakup pula keseluruhan perangkat 
peraturan pelaksanaan dari UU No.41 Tahun 
1999 berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Menteri, Keputusan Menteri, maupun peraturan/
keputusan yang diterbitkan oleh bawahan Menteri. 
Peraturan yang telah direkomendasikan oleh KPK 
maupun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 
seperti antara lain Peraturan Menteri Kehutanan 
No.P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan 
Status dan Fungsi Kawasan Hutan tidak perlu 
diganti karena sudah dengan sendirinya batal 
demi hukum sesuai dengan ketentuan tata urutan 
atau hirarkhi peraturan perundang-undangan 
(peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 
kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
kedudukannya).

7. Hindari atau jangan lakukan atau tetapkan dan 
terapkan kebijakan dengan dalih demi kepentingan 
umum, demi kemasylahatan masyarakat banyak 
dengan menabrak rambu-rambu peraturan 
perundang-undangan yang sudah ada dan lebih 
tinggi kedudukannya (Pasal 1 angka 3 UU No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah contoh 
gamblang ketentuan yang “ menabrak rambu-
rambu “ tersebut).

8. Peraturan Kehutanan No. P.50/Menhut –II/2009 
tentang Penetapan Status dan Fungsi Kawasan 
Hutan	tersebut	bertentangan	dengan:	

 8.1 Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang 
Memorandum DPR-GR tentang Sumber Tertib 
Hukum Republik Indonesia sebagaimana telah 
diganti dengan Tap MPR No. III/MPR/2000 
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 
Perundang-undangan;

 8.2 Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana telah 
diganti dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

  Peraturan perundang-undangan tersebut 
diatas antara lain menegaskan dan menetapkan 
bahwa “peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah kedudukannya tersebut batal demi 
hukum (null and void)”. Untuk menghindari 
terulangnya kebijakan sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/
Menhut-II/2009 tersebut, maka hendaknya 
diberdayakan lagi kehadiran Biro Hukum 
dan Organisasi Kementerian Kehutanan 
dalam segala aspek kegiatan penyelenggaraan 
kehutanan yang bernuansa hukum.

Penutup 
1. Berbicara tentang kegiatan penyelenggaraan 

Kehutanan (berdasarkan manfaat dan lestari, 
kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, 
dan keterpaduan), berbicara tentang pengaturan 
dan	pengurusan,	hendaknya	didahului	dengan:	

 1.1 Berbicara tentang kepastian hukum (Indonesia 
adalah Negara Hukum–Pasal 1 ayat (3) UUD 
1945; Negara Indonesia adalah Negara yang 
berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), 
tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 
(Machtsstaat)–penjelasan UUD 1945 yang asli); 
dan 

 1.2 Berbicara tentang di atas “tanah siapa” 
Kementerian Kehutanan dan perangkatnya 
berdiri dan melaksanakan tugas yang dibebankan 
kepadanya (kepastian status kawasan hutan–
muara dari kegiatan pengukuhan hutan, bukan 
kegiatan pengukuhan kawasan hutan). 

 1.3 Kehadiran Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan bukan merupakan 
suatu kebijakan berdasarkan discretionary 
power atau freies ermessen. 

 1.4 Manfaatkan dan berdayakan kehadiran Biro 
hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan 
dalam segala aspek kegiatan penyelenggaraan 
Kehutanan yang bernuansa hukum (lihat 
contoh nyata kehadiran Keputusan Menteri 
Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2009 tentang 
Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan 
yang sangat bertentangan dengan UU No 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut). 
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Beberapa waktu yang lalu sebagian 
dari kita sempat membaca poster 
atau pemberitaan mengenai adanya 
peringatan Hari Hutan Inter-
nasional, sesuatu yang nampak 
atau terdengar asing terutama bagi 
rimbawan purna tugas yang kurang 

mengikuti perkembangan, tetapi mungkin juga bagi 
rekan rimbawan yang di daerah yang masih bertugas 
sekalipun.

Yang	lazim	atau	biasa	dikenal	ialah	hari	Kehutanan,	
Hari Bhakti Kehutanan yang telah diubah menjadi 
Hari Bakti Rimbawan yang diperingati pada tanggal 16 
Maret setiap tahunnya.

Untuk sekilas memberikan gambaran tentang Hari 
Hutan Internasional penulis telah mencoba mencari 
bahan dari sumber yang layak dipercaya yaitu dari 
Panitia Hari Hutan Internasional 2014 Kementerian 
Kehutanan dalam hal ini dimotori oleh Pusat Kerjasama 
Luar Negeri Kementerian Kehutanan yang secara 
ringkas dapat dinarasikan sebagai berikut ini.

Dasar dari pelaksanaan peringatan Hari Hutan 
Internasional adalah Resolusi atau Ketetapan yang 
diambil oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa No 67/200 tentang Hari Hutan Internasional 
yang	isinya	secara	garis	besarnya	adalah:
• Mengingat/menarik kembali resolusi PBB 61/193 

tanggal 20 Desember 2006 untuk Hari Hutan 
Internasinal 2011

• Mencatat sumbangan/kontribusi yang bermanfaat 
dari tindakan/aksi-aksi nasional, regional dan 
internasional selama Tahun Internasional untuk 
meningkatkan kesadaran pada semua tingkatan agar 
supaya memperkuat pengelolaan berkelanjutan, 
konservasi dan pembangunan berkelanjutan dari 
semua jenis hutan dan pohon-pohon di luar hutan 

untuk kemanfaatan bagi generasi sekarang maupun 
yang akan datang.

• Mempertimbangkan bahwa terdapat tanggal yang 
sekarang ini ada walau tidak mendunia diakui 
sebagai tanggal untuk memperingati, melaksana-
kan kegiatan bagi dan meningkatkan kesadaran 
terhadap hutan dan pengelolaan hutan lestari diluar 
Hari Internasional.

• Mengakui banyak hari-hari dan peristiwa inter-
nasional yang ada secara regional, nasional dan 
subnasional yang mendunia yang merayakan dan 
menghormati semua jenis hutan dan pohon-pohon 
di luar hutan.

• Mencatat laporan dari FAO-PBB pada sidang ke 37 
dan menarik kembali keputusan Dewan Ekonomi 
dan Sosial 2011/250 tanggal 27 Juli 2011

• Menegaskan lagi resolusi Dewan Ekonomi dan 
Sosial 1980/67 tanggal 25 Juli 1980 tentang tahun-
tahun dan ulang tahun internasional dan resolusi 
Sidang Umum PBB 53/199 tanggal 15 Desember 
1998 dan 61/185 tanggal 20 Desember 2006

• Mencatat bahwa negara-negara anggota FAO-PBB 
pada sidang ke 16 Konferensi Organisasi yang 
diselenggarakan dari tanggal 6 hingga 25 Nopember 
1971, menyokong pembentukan/pendirian Hari 
Kehutanan Sedunia pada tanggal 21 Maret setiap 
tahunnya.

 1. Memutuskan untuk memproklamasikan 
tanggal 21 Maret setiap tahunnya menjadi/
sebagai Hari Hutan Internasional berlaku mulai 
tahun2013, agar supaya menyelenggarakan 
dan meningkatkan kesadaran atas pentingnya 
keberadaan semua jenis hutan dan pohon-
pohon di luar hutan.

 2. Mengundang/meminta semua Negara anggota 
PBB untuk mencurahkan perhatiannya terhadap 

Sekilas Tentang Hari Hutan Internasional
 (The International Day of Forests)

Oleh: Ir. Slamet Soedjono, MBA
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Hari Hutan Internasional sebagai konteks yang 
sesuai untuk penyajian dan promosi kegiatan 
nyata dengan perhatian terhadap semua jenis 
hutan dan pohon-pohon diluar hutan.

 3. Mendorong semua Negara anggota PBB 
untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatan 
yang terkait dengan semua jenis hutan dan 
pohon-pohon diluar hutan,seperti kampanye 
penanaman pohon pada waktu-waktu yang 
sesuai dengan Negara masing-masing.

 4. Meminta Sekretariat Forum tentang Hutan 
dari PBB bekerjasama dengan FAO, sadar akan 
ketentuan/ketetapan yang berkaitan dengan 
resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1980/67, 
untuk memfasilitasi pelaksanaan Hari Hutan 
Internasional bekerjasama dengan Pemerintah, 
Kerjasama Kemitraan untuk Hutan dan 
organisasi dan proses-proses maupun 
kelompok-kelompok penting yang relevan yang 
bersifat internasional, regional dan sub regional, 
menekankan bahwa biaya dari semua kegiatan 
tersebut yang timbul dari pelaksanaan resolusi 
harus dicukupi dari sumbangan sukarela 
mengacu kepada kelayakan dan ketentuan 
sumbangan sukarela untuk tujuan khusus dan 
dalam kaitan ini meminta Sekretaris Jendral 
untuk mengajukan kepada Majelis Umum pada 
sidangnya yang ke 17, suatu laporan yang focus 
dan ringkas mengenai kegiatan yang dihasilkan 
dari pelaksanaan resolusi terkini yang 
menguraikan evaluasi Hari Hutan Internasional 

Pertemuan lengkap (plenary meeting) ke 
61 tanggal 21 Desember 2012

Demikianlah penetapan PBB yang mengikat seluruh 
Negara anggota tentang Hari Hutan Internasinal tanggal 
21 Maret yang secara kebetulan sekali berdekatan 
dengan Hari Bakti Rimbawan tanggal 16 Maret (hanya 
beda 5 hari) sehingga dalam memperingati/menyambut 
peringatan Hari Hutan Internasional (HHI) program 
kegiatannya dapat disinkronkan dengan Hari Bakti 
Rimbawan (HBR).

Untuk memperingati HHI tahun 2014 Kementerian 
Kehutanan telah menggariskan arah kegiatan sebagai 
berikut:
1. Aksi menanam nasional HHI

Kementerian Kehutanan melakukan himbauan 
kepada masyarakat melalui televisi dan radio untuk 
melakukan penanaman pohon secara serentak pada 
tanggal 21 Maret 2014 dengan bibit gratis yang 
disediakan oleh 50 Balai Pengelolaan DAS dan Balai 
Pembenihan Tanaman Hutan seluruh Indonesia. 
Aksi menanam tersebut dapat disertakan dalam 
lomba foto HHI 2014.

2. Penanaman pohon di Jakarta dilaksanakan di 
Cibinong pada tanggal 12 Maret 2014 menyatu 
dengan penanaman dalam rangka HBR 2014. 
Menteri Kehutanan memimpin acara dan 
mengundang berbagai pemangku kepentingan 
termasuk Duta Besar Negara Sahabat dan Pemimpin 
Organisasi Internasional yang berada di Jakarta.

3. Pameran HHI 2014
Diselenggarakan satu stan HHI pada acara resepsi 
HBR di Auditorium Manggala Wana Bakti pada 
tanggal 17 Maret 2014 

4. Iklan televisi dan Radio
Hal tersebut disiarkan sebelum tanggal 21 Maret 
2014 guna menyebarluaskan informasi HHI 2014 
beserta rangkaian acara perayaan nasional. Ini 
diharapkan dapat menstimulasi aksi penanaman 
nasional pada tanggal 21 Maret 2014 dan partisipasi 
pada lomba foto HHI,di samping perayaan HHI di 
lingkup lembaga dan kelompok masyarakat masing-
masing.

5. Lomba foto melalui facebook
Lomba foto akan dilakukan melalui facebook 
dengan dua tema. Lomba dengan tema Hutan Kita 
Masa Depan Kita berlangsung dari tanggal 14-15 
Maret 2014 dan tema Aksi Menanam HHI 2014 
tanggal 21-25 Maret 2014.
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Belum lama ini, tepatnya pada hari 
Kamis tanggal 22 Mei 2014, 
Yayasan Sarana Wana Jaya 
menyelenggarakan diskusi panel 
dengan	 judul:	 “Menjawab	
Tantangan Indonesia Raja Kayu 
Dunia”. Judul diatas banyak 
mendapat respon dari peserta 

Panel Diskusi. Pada umumnya mereka mempertanyakan 
masihkah relevan judul tersebut, disaat bangsa-bangsa 
di dunia tengah mempersoalkan dan mencari jalan 
keluar mengatasi dahsyatnya krisis lingkungan alam 
(termasuk hutan) yang terjadi dimana-mana baik di 
seluruh pelosok tanah air maupun di seluruh pelosok 
dunia. 

Kita, bangsa Indonesia, tentu senantiasa bersyukur 
kepada Allah SWT, atas anugerah sumber daya alam 
yang melimpah khususnya hutan hujan tropis yang 
membentang dari Provinsi Aceh sampai Provinsi 
Papua. Luasnya menempati urutan ketiga terbesar di 
dunia	setelah	Brazil	dan	Zaire,	yang	menurut	Statistik 
Kehutanan Indonesia 2011, seluas 131.279.000 ha.

Menurut fungsinya, hutan Indonesia terdiri dari 
kawasan Hutan Konservasi seluas 21,3 juta ha, Hutan 
Lindung seluas 32,2 juta ha, Hutan Produksi Terbatas 
seluas 22,8 juta ha, Hutan Produksi Tetap seluas 34,1 
juta ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 
20,8 juta ha. Disamping itu terdapat perairan yang 
berada di dalam kawasan suaka alam dan kawasan 
pelestarian alam seluas hampir 4,9 juta ha.

Pada kenyataannya sumber daya alam hutan 
tersebut sampai saat ini banyak mengalami kerusakan, 
karena ulah manusia, tentu ada juga yang karena 
bencana alam. Angkanya sampai jutaan hektar. 
Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2003 (11 tahun 
yang lalu) WALHI, dalam Environmental Outlook 
pernah mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia tidak 

bisa bangga lagi dengan julukan “Jamrud Khatulistiwa”, 
karena pada kenyataannya, Indonesia sering dilanda 
bencana, dan selalu berulang-ulang, seolah-olah bangsa 
ini tidak mampu belajar dari berbagai pengalaman pahit 
yang telah dialami, padahal Allah sudah mengingatkan 
dalam	QS.	Ar-Ruum	[30]:	41:	Telah nampak kerusakan 
di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 
agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Saat itu (2003) Prof. Dr. Soemarwoto, dalam buku 
Ke Mana Harus Melangkah?: Masyarakat, Hutan, 
dan Perumusan Kebijakan Hutan di Indonesia, 
memperkirakan bahwa hutan di Jawa luasnya tinggal 
9% sampai 10% dari luas daratan, sedangkan hutan di 
luar Jawa mengalami kerusakan mencapai 1-1,5 juta 
ha per tahun, bahkan untuk periode tahun 1999–2013 
mencapai 2,2–2,6 juta ha.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada per-
tengahan tahun 2013 lagi-lagi terjadi kebakaran hutan 
di Sumatera dan Kalimantan yang asapnya sampai 
menyelimuti Negara tetangga sehingga mendapat 
protes dari warganya. Maklum menurut para ahli polusi 
udara saat itu telah berpotensi mengganggu pernafasan 
akut dan kronis, penyakit jantung dan kanker paru. 
Polusi udara mencapai angka 321, padahal nilai di atas 
200 sudah buruk bagi kesehatan. Di Indonesia banyak 
penerbangan yang ditunda bahkan ditutup, misalnya 
penerbangan ke Hang Nadim di Batam, karena jarak 
pandangnya hanya 350 meter. 

Dampak kerusakan lingkungan hidup dapat 
disaksikan berupa pencemaran air, pencemaran 
tanah, krisis keanekaragaman hayati (biological 
diversity crisis), kerusakan hutan, krisis air bersih, 
pertambangan dengan segala akibatnya, pencemaran 
udara, banjir, longsor dan sebagainya. Menurut para 
ahli lingkungan, setidaknya ada beberapa faktor 

Antroposentrisme Versus Ekosentrisme
Pandangan Manusia Terhadap Alam

Soedarto KD
Rimbawan, Purnatugas
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utama yang menyebabkan lahirnya krisis lingkungan 
ini,	 antara	 lain	 permasalahan	 fundamental-filosofis,	
dan permasalahan politik ekonomi. Sonny Keraf 
mencatat setidaknya ada tujuh faktor yaitu (1) 
faktor	 filosofis	 menyangkut	 cara	 pandang	 manusia,	
(2) faktor paradigma pembangunan dan kebijakan 
pemerintah, (3) faktor kemajuan peradaban manusia 
berupa modernisasi, (4) faktor buruknya tata kelola 
pemerintahan, (5) faktor desentralisasi dan liberalisasi 
politik, (6) faktor lemahnya komitmen moral, dan (7) 
faktor lemahnya penegakan hukum.

Kesalahan cara pandangan terhadap alam 
mengakibatkan manusia cenderung memperlakukan 
alam/lingkungan secara salah. Manusia memperlakukan 
alam/lingkungannya sebagai musuh dan berusaha 
menaklukkannya yang pada akhirnya timbullah 
bencana. Hutan-hutan digunduli, lahan dengan pohon-
pohon yang lebat dan indah dirubah peruntukannya, 
dan manusia tidak menggantinya dengan menanam 
pohon lagi. Manusia melakukan dendam terhadap 
dunia, dan terus berperilaku materialistik. Padahal 
segala sesuatu yang menimpa lingkungan adalah karena 
kesalahan manusia. 

Berikut, secara singkat disampaikan beberapa 
cara pandang manusia tentang alam/lingkungan, 
yaitu antroposentrisme (manusia sebagai pusat), 
biosentrisme (biologi sebagai pusat), dan ekosentrisme 
(ekologi sebagai pusat). 

Cara pandang antroposentris mengatakan bahwa 
manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta ini. 
Alam dianggap sebagai alat semata untuk memenuhi 
kepentingan manusia. Manusia mau peduli terhadap 
alam, bila alam menjamin kebutuhan hidupnya. Suatu 
kebijakan dan tindakan yang baik dalam kaitan dengan 
lingkungan hidup akan dinilai baik bila mempunyai 
dampak yang menguntungkan bagi kepentingan 
manusia. 

Menurut Sonny Keraf, pandangan antroposentris 
inilah yang dituduh menjadi penyebab terjadinya 
krisis lingkungan hidup. Karena pandangan ini, 
manusia melakukan tindakan eksploitatif terhadap 
alam termasuk hutan, dengan menguras kekayaan 
di dalamnya demi kepentingannya. Dalam bahasa 
agama Islam disebut ubud dunya. Alam hanya dilihat 
sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan 
kebutuhan, kepentingan, dan nafsunya saja. Pandangan 
antroposentris ditengarai sebagai faktor utama yang 
membentuk watak eksploitatif manusia terhadap alam. 

Cara pandang terhadap alam berikutnya adalah 
biosentrisme. Paham ini lebih baik dari pandangan 
antroposentrisme yang menganggap bahwa hanya 
manusia saja yang mempunyai nilai. Alampun 
mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari 
kepentingan manusia. Setiap kehidupan mempunyai 
nilai dan berharga pada dirinya sendiri, oleh karena 
itu semua makhluk hidup yang pantas mendapat 
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pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu 
diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia 
bernilai bagi manusia atau tidak. Dengan demikian, 
manusia mempunyai kewajiban moral terhadap 
alam. Bukan manusia saja yang ingin hidup, diluar 
manusia masih banyak lagi kehidupan ciptaan-Nya 
yang mempunyai hak hidup yang sama, sehingga 
perlu dihargai. Sekecil apapun ciptaan Allah, pasti ada 
gunanya, tidak ada ciptaan-Nya yang sia-sia. 

Cara pandang terhadap lingkungan selanjutnya 
adalah ekosentris. Ekosentrisme merupakan lanjutan 
dari dari cara pandang biosentris. Berbeda dengan 
biosentrisme yang hanya memusatkan perhatian 
pada kehidupan saja, ekosentrisme memusatkan pada 
seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun 
yang tidak. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman 
secara ekologis, bahwa makhluk hidup dan benda-
benda mati/abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. 
Jadi ekosentrisme, selain sejalan dengan biosentrisme, 
karena keduanya sama-sama menentang pandangan 
antroposentrisme, juga karena mencakup komunitas 
ekologis seluruhnya. 

 Ekosentrisme dinyatakan sebagai cara pandang 
terhadap lingkungan yang ideal dalam mengatasi krisis 
ekologi dewasa ini, karena keberpihakannya pada 
lingkungan secara keseluruhan, baik biotik maupun 
abiotik (sebagai contoh, baca harian Republika Rabu 
tanggal 4 Juni 2014, tentang kiprah tradisi/kearifan 
lokal di Jambi, yang mampu menjaga dan memelihara 

hutan dengan sangat baik). Mereka menyadari bahwa 
perlunya kearifan/wisdom bagi manusia untuk hidup 
dalam keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain 
dengan seluruh isi alam semesta.

Namun ekosentrisme, belum bersentuhan dengan 
praktek-praktek ajaran-ajaran Agama Samawi, 
padahal terhadap pengelolaan alam, banyak pendapat 
yang mengatakan bahwa agama dapat berkontribusi 
dalam pelestarian lingkungan alam. Semua Agama 
mengajarkan pada umatnya untuk selalu mencintai 
lingkungan demi kemaslahatan bersama. Islam 
membawa spirit rahmatan lil alamin atau agama 
pembawa berkah dan kesejahteraan bagi alam 
semesta termasuk manusia. Oleh karena itu mencintai 
lingkungan adalah bagian dari ketaqwaan terhadap 
Allah SWT. Sementara predikat taqwa adalah sebuah 
kehormatan besar untuk diraih oleh setiap umat di dunia 
ini. Ketaqwaan yang diikuti dengan amal perbuatan 
akan memberikan berkah yang lebih besar, termasuk 
amal peduli terhadap lingkungan. Muhammad SAW 
bersabda:	tidak sempurna iman dan taqwa seseorang 
bila tidak mencintai sesama, yang salah satunya 
adalah peduli dengan lingkungan baik yang hidup 
seperti tumbuh-tumbuhan ataupun yang mati 
seperti udara, tanah dan air. Mampukah, rimbawan 
melaksanakan amanah tersebut? Jawabannya adalah 
tergantung pada pemahaman dan goodwill/niat tulus 
dari para rimbawan sendiri.
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Judul diatas diangkat dari berbagai 
sumber dalam rangka mem-
peringati Hari Bhakti Rimbawan 
yang Ke 31 sekaligus memperingati 
Hari Kartini yang jatuh pada 21 
April 2014.
Dua momentum yang sangat 

istimewa,khususnya bagi para Kartini masa kini yang 
mengabdi di lingkungan Kementerian Kehutanan. 
Dengan harapan semoga tulisan ini menjadi inspirasi 
dan motivasi anda sekalian.

Memperingati suatu peristiwa bukan sekedar 
pesta pora, tetapi diharapkan dapat memetik apa 
yang terkandung di dalamnya. Demikian pula 
bagi Kartini Kartini yang saat ini mencari peluang 
untuk memperoleh kesempatan yang lebih tinggi di 
Kehutanan. Pertanyaannya seberapa jauh Kartini 
Kartini Rimbawan meneladani perjuangan RA 
Kartini yang telah didengungkan sekian tahun lalu? 
Perjuangannya agar kaum wanita bumi putera maju 
dan mulia sebagai pendamping suami.

Sejarah telah mencatat pada era RA Kartini belum 
ada wanita bumi putera yang mencapai pendidikan yang 
tinggi dibandingkan puteranya. Kondisi yang demikian 
termasuk RA Kartini, walaupun beliau termasuk 
keturunan priyayi. Ayahnya seorang Bupati Jepara 
bernama bernama RM Adipati Ario Sosroningrat dan 
ibunya bernama MA Ngasirah puteri Ulama terkenal. 
Pada era RA Kartini kaum wanita kebanyakan hanya 
patuh pada adat istiadat yang berlaku saat itu,wanita 
hanya mengurus dapur.sumur dan kasur.

RA Kartini penddikannya hanya sampai angka 
limo,dengan fasilitas yang ada beliau sangat rajin 
membaca dan belajar dari berbagai sumber serta 
memiliki hobi korespodensi dengan warga asing yang 
di kenalnya. Dengan pengalaman yang didapat RA 
Kartini menulis berbagai surat yang di tujukan kepada 
sahabatnya,bertukar pengalaman dan menarikan jalan 
keluar apa yang di hadapi kaumnya. Surat menyurat 
tersebut antara lain di sampaikan kepada Prof.Anton 
dan Nyonya pada 4 Oktober 1902,yang bunyinya 
sebagai	 berikutt:	 “	 Kami	 disini	memohon	 diusahakan	

Apa Kabar
Kartini-Kartini Rimbawan

Oleh: Ir. Koesnoto Pm

Acara Puncak peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke-31 Kalsel tahun 2014. Sumber: http://konservasikalsel.wordpress.com/
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pengajaran dan pendidikan bagi anak anak perempuan, 
bukan sekali kali karena kami menginginkan anak 
anak perempuan itu menjadi saingan laki laki dalam 
perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan 
pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita,agar 
wanita lebih cakap melakukan kewajibannya,kewajiban 
yang	 di	 serahkan	 alam	 sendiri	 ke	 dalam	 tangannya,:	
menjadi ibu,pendidik manusia pertama tama.”

Dari tulisan tersebut RA Kartini mengharapkan 
kaumnya maju bukan sebagai pesaing kaum 
pria,melainkan sebagai pendamping suami yang 
terdidik. Berdampingan,seiring sejalan dalam 
memajukan masyarakat Indonesia. Keinginan yang 
serius RA Kartini dalam memajukan dan memuliakan 
kaumnya karena pada eranya kaum wanita bumi putera 
jauh ketinggalan dari kaum pria di bidang pendidikan.

Tulisan	 yang	 lain	 yang	 sangat	 mencengangkan:	 “	
Biarpun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan 
itu meskipun patah di tengah jalan,saya akan mati 
dengan bahagia karena jalan sudah terbuka dan saya 
turut membantu membuka jalan menuju ke tempat 
perempuan bumi putera merdeka dan berdiri sendiri.”

Dari tulisan tersebut,pola pikir RA Kartini dan 
kecerdasannya sulit di bayangkan. Seorang wanita 
bumi putera hidup di era kolonial memiliki pemikiran 
jauh kedepan,peduli untuk memperjuangkan kemajuan 
dan kemuliaan kaumnya melalui bidang pendidikan.

Kerisauan itulah yang mengusik jiwa kepahlawanan 
RA Kartini dengan gigih memperjuangkan dan 

mengubah nasib kaumnya yang hanya berkutat di 
lingkungan adat istiadat seperti yang di sebutkan di 
atas.

RA Kartini sudah meninggalkan kita semua,namun 
hasil perjuangannya dapat di nikmati kaumnya,terbukti 
pada saat ini kaum wanita Indonesia sukses di berbagai 
bidang sesuai ilmu yang di miliki. Semua itu adalah 
hasil perjuangan dan keseriusan RA Kartini dalam 
upaya memajukan wanita Indonesia.

Sekarang kembali dengan judul di atas,bagi Kartini 
Kartini di lingkungan Kementerian Kehutanan,seberapa 
jauh anda meniti karier di Kementerian Kehutanan 
yang kita cintai ini.

Sejak berdirinya Kementerian Kehutanan,belum 
banyak Kartini Kartini Rimbawan menempati posisi di 
eselon satu,apalagi di pimpinan puncak. Posisi eselon 
satu pernah ada,tetapi bisa di hitung dengan jari.

Disadari,persaingan Kartini Kartini Rimbawan 
memang berat untuk meniti kariernya,tetapi bukannya 
tidak ada kesempatan. Semua itu tergantung dari 
perjuangan anda,anda bisa,jangan menyerah dan 
mengalah. Anda sebenarnya memiliki kelebihan 
dari Rimbawan prianya,antara lain disamping 
kecerdasan,anda memiliki naluri keibuan dan lembut. 
Apabila tiga hal ini di satukan anda mampu memimpin 
Kementerian Kehutanan ini. Semua telah terbuka 
tinggal keberanian anda yang di tunggu.

Selamat Hari Bhakti Rimbawan dan Selamat Hari 
Kartini 2014.
 

Peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke-31 Jateng tahun 2014, saat pelepasan peserta jalan sehat oleh Kepala Dinas Kehutanan. Sumber: http://astekita.wordpress.com
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Dengan mengambil tempat di Pusat Pendidikan 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perum 
Perhutani (Pusdikbang SDM Perum Perhutani) kota 
Madiun-Jawa Timur para alumni Sekolah Kehutanan 
Menengah Atas (SKMA) Bogor lulusan tahun 1964 
telah berhasil melaksanakan acara Reuni Emas (50 
tahun) yang diselenggarakan pada tanggal 4 dan 5 
Juni 2014 yang diikuti oleh 30 peserta bapak dan 33 
peserta ibu dan peserta tamu dan anggota kehormatan, 
diantaranya bapak Ir.Wardono Saleh dan ibu Wardono 
yang sekaligus beliau diangkat sebagai Pembina 
alumni 1964 karena jasa-jasanya kepada angkatan ini 
sejak menjabat sebagai Administratur PN Perhutani 
Nunukan Kalimantan Timur. 

Dari alumni yang pada waktu lulus tahun 1964 
sebanyak 85 orang, yang masih ada 50 orang; yang 
dapat hadir 30 orang, yang tidak dapat hadir karena 
berhalangan sakit, masalah keluarga dan lain-lain 
sebab, antara lain karena pesawat terbang tak dapat 
mengudara karena letusan gunung api di NTT, sehingga 
walaupun sangat berhasrat untuk hadir dan sudah beli 
tiket hingga 2 kali terpaksa tidak dapat berangkat, 
hanya bisa mengirim sms dengan segala penyesalannya 
tak dapat hadir.

Para peserta datang dari berbagai tempat di 
Indonesia antara lain Sumatera Utara, Sumatera 
Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, NTT, 
Kalimantan Tengah, KalimantanTimur, Kalimantan 
Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, dan Maluku, datang di Madiun tanggal 3 
Juni kembali pulang ke daerahnya tanggal 6 Juni 2014.

Mengapa Madiun dipilih sebagai tempat reuni 
yang khusus ini? Pertimbangan yang utama adalah 
karena lokasi Pusdikbang Perum Perhutani pada awal 
berdirinya/pembangunannya adalah tempat praktek 

lapangan dari SKMA Bogor dimana setelah pelamar 
dinyatakan diterima sebagai siswa SKMA berikatan 
dinas langsung dikirim ke Madiun ini untuk digembleng 
dan	 diuji	 secara	 fisik	 dan	 mental	 dengan	 langsung	
diperkenalkan dengan kondisi lapangan dan cara-cara 
kerja di hutan yang berada di sekitar Madiun meliputi 
KPH Madiun, KPH Lawu Ds, KPH Saradan dan KPH 
Ngawi untuk menentukan apakah sekiranya nanti 
mereka merasa cocok atau tidak bekerja sebagai tenaga 
teknis Kehutanan di lapangan sebelum mendalami 
labih lanjut teori-teori ilmu kehutanan dan cara kerja 
di hutan dan kehutanan. Mereka ingin bernostalgia 
mengenang masa 53 tahun yang lalu dimana mereka 
pernah berpraktek menanam pohon, menebang pohon, 
menjaga hutan, angkutan kayu, penimbunan kayu, 
penyadapan pinus, persemaian, dan lain-lain termasuk 
ikut menggali tanah untuk fondasi dan membangun 
tembok bangunan asrama dan ruang klas SKMA 
(Pusdikbang sekarang) sebagai bekal pelajaran teori Ilmu 
Bangun-Bangunan Kehutanan. Dalam bernostalgia ini 
selain menikmati lingkungan Pusdikbang yang sudah 
jauh berubah terkesan megah dan hebat, juga berwisata 
ke Sarangan dsk tempat praktek hutan dengan segala 
kenangan dan kenakalannya sebagai anak muda.

Terlaksananya reuni ini selain dipikul bersama para 
peserta juga didukung oleh panitia yang bekerja keras 
dan disponsori oleh anggota alumni seperti bp. Robert 
Obet Bara Ly, BBA MBA, Drs. Widodo Ramono, DR.Ir. 
Muhandis Natawiria Msi, Drs.A.A. Hutabarat dan 
DR. Burhanudin Sarbini MSc. Adapun panitia intinya 
adalah Achmad Bachrun MS, Kirman Munas Ari SH, 
Drs.Soebagyo	Zulkifli,	Drs.	P.Soedomo	dan	juga	berkat	
bantuan Perum Perhutani khususnya Pimpinan dan 
segenap Staf Pusdikbang SDM Perum Perhutani yang 
telah menyajikan fasilitas dan pelayanan yang sangat 
baik sehingga para peserta benar-benar merasa sangat 

Reuni Emas Temu Nasional Forum Keakraban 
Alumni SKMA Bogor Tahun 1964 di Madiun

Ir. Slamet Soedjono, MBA
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senang, bahagia, puas, dan berterimaksih yang sebesar-
besarnya. Malam kesenian dan lelang lagu juga ikut 
membantu biaya penyelenggaraan.

Para peserta merasa senang, kagum dan bangga 
bahwa tempat mereka dididik dulu dan benar-benar 
ikut aktif mendirikan bangunannya, kini (53 tahun 
kemudian) telah menjadi kompleks pendidikan 
(kampus) yang megah, lengkap, terawat baik, dan 
bermultifungsi antara lain menjadi assessment 
unit SDM Perum Perhutani selain sebagai sarana 
diklat. Saking lamanya tidak berkunjung ke Madiun, 
rombongan dari Bogor/Jakarta yang naik bus carteran 
sampai berputar-putar 3 kali untuk dapat menemukan 
lokasi Pusdibang SDM Perhutani.

Drs. Widodo Ramono (Alumni SKMA 
Bogor 1964) Memperoleh Piagam 
Penghargaan SCTV (SCTV Award) Bidang 
Lingkungan

Pada tanggal 22 Mei 2014 dalam rangka ulang 
tahunnya, SCTV menayangkan pengumuman hasil 
penelitian dan penjaringannya terhadap 350 peserta 
terpilih untuk mendapatkan penghargaan dari SCTV 

terkait dengan jasa-jasanya kepada masyarakat. Dari 
jumlah tersebut dilakukan seleksi oleh Tim Ahli yang 
ditunjuk, yang diketuai oleh Bp.Dr.Drs. Jusuf Kalla 
(Mantan Wakil Presiden) dengan anggota ibu Erna 
Witular (mantan Menteri Lingk. Hidup), Prof. Dr. 
Renald Kasali (guru besar UI), Prof. Dr.Komarudin 
Hidayat (Rektor UIN Hidayatullah) dan Yenny Wahid 
(Wahid Institute), telah menetapkan 25 pemenang 
untuk 5 kelompok. Untuk kelompok Lingkungan 
Hidup satu diantaranya adalah Drs.Widodo Ramono 
(Mantan Direktur Konservasi SDH SKMA 1954) yang 
diberi penghargaan atas Dedikasi, Upaya dan Karya 
Luar Biasa yang mampu menjadi Inspirasi Indonesia 
untuk Kategori Lingkungan Hidup. Piagam tersebut 
ditandatangani oleh Bp. Yusuf Kalla.

Sebagai catatan, sebelumnya Pak Widodo memang 
sudah diwawancarai dan dikunjungi di lapangan 
tentang aktivitasnya masa lalu hingga sekarang terkait 
dengan upaya dan praktek pelaksanaan konservasi 
badak dan gajah Sumatera.

Sebagai rimbawan kita sangat bangga dan ikut 
barbahagia atas penghargaan ini.

Sumber Foto: http://intlrhinofoundation.wordpress.com/2014/06/10/widodo-ramono-honored-for-his-50-year-career-in-wildlife-conservation/
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Untuk penerbitan Majalah Rimba Indonesia kali ini 
Profil	Pengurus	PPAK	yang	ditampilkan	adalah	Drs.H.	
Kodrat Sudarmo walaupun bukan seorang forester 
beliau adalah seorang Rimbawan tergolong senior 
yang sejak lulus dari perguruan tinggi terus-menerus 
mengabdi di bidang Kehutanan hingga sekarang ini. 
Selain berkarya di bidang Kehutanan baik di instansi 
pemerintah/BUMN maupun swasta di luar tugas 
pokoknya beliau berkenan pula beraktivitas untuk 
melakukan tugas sosial seperti di koperasi, pensiunan 
dan keorganisasian lain seperti menjadi Pengurus 
PPAK setidaknya tercatat pada daftar Pengurus Pusat 
PPAK periode 1990-1992 dan 2007-2010. Penyusunan 
naskah	 untuk	 Profil	 Pengurus	 PPAK	 ini	 ditugaskan	
kepada Ir. Slamet Soedjono MBA yang hasilnya dapat 
diikuti pada uraian berikut ini.

Sosok pria tinggi semampai bertubuh atletis dan 
ber penampilan kalem ini dilahirkan di suatu desa 
daerah Muntilan-Magelang pada tanggal 14 Juli 1941 
dari seorang ayah R. Oemar Tirto Sudarmo yang 
menjabat Lurah Desa Ngaryosoko yang sangat disegani 
oleh masyarakatnya dan seorang ibu Djuriah yang 
sangat perhatian (care) dan cermat dalam mengasuh 
putera–puteri yang sangat dicintainya berdasarkan 
adat istiadat/budaya Jawa yang modern. Maka tidak 
mengherankan bila di kemudian hari putera-puterinya 
bisa menjadi orang yang terpelajar, santun, penuh kasih 
sayang dan tekun bekerja sehingga kata peribahasa bisa 
menjadi orang.

Walapun daerah Muntilan termasuk daerah yang 
cukup terpengaruh oleh pengembangan agama Katholik 
dari misionaris bangsa asing (Belanda) tetapi keluarga 
pak Kodrat semuanya tetap dapat mempertahankannya 
sebagai orang muslim yang taat sampai hari tua 
mereka. Karena kedua orang tuanya memang berasal 
dari Keluarga Muslim dan Muslimat yang baik.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar 
(1954) dan Sekolah Menengah Pertama (1957) di 
Muntilan, pendidikan SMA (1960) dan Perguruan 
Tinggi (1968) diselesaikannya di Yogyakarta (Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Gajah Mada) di mana 
pada waktu menjadi mahasiswa banyak mengalami 
keprihatinan karena situasi ekonomi yang berat dan 
politik yang cukup mencekam. Namun hal tersebut 
dapat diatasi dengan baik dan memang keadaan umum 
pada waktu itu demikian adanya sehingga banyak 
mahasiswa yang mengalami penderitaan yang serupa. 
Hikmahnya, setelah terjun di dunia kerja tidak lagi 
gentar dan kaget dalam menghadapi dan mengatasi 
berbagai tantangan dan hambatan (kesulitan) baik di 
kantor maupun di lapangan.

Segera setelah lulus dari pendidikan tinggi 
Fakultas Ekonomi UGM dengan mendapat gelar 
Sarjana Ekonomi (Drs), tanpa mengalami kesulitan 
yang berarti beliau diterima bekerja di kantor Badan 
Pimpinan Umum PN Perhutani (BPU Perhutani Jl. 
Merdeka Timur Jakarta ditempatkan di Biro Keuangan 
tahun 1968). Namun di sini tidak lama hanya beberapa 
minggu saja sekedar melakukan tugas orientasi/
pengenalan Perusahaan yang seterusnya dilanjutkan 
dengan program magang dan on the job training di 
bidang opersional yang terkait dengan ketatausahaan 
keuangan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 
Cepu. Berbagai kegiatan operasional di lapangan yang 
terkait dengan Administrasi, dari Administasi Kayu 
(TUK) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan 
Pokok yaitu Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi 
Perusahaan. Setelah dipandang cukup mengetahui, 
memahami dan menguasai yang dilakukannya 
selama lebih kurang enam bulan, pada th 1969 yang 
bersangkutan dipindah tugaskan ke Kantor Direksi PN 
Perhutani Kalimantan Tengah yang berkedudukan di 

Profil Pengurus Persatuan Peminat dan Ahli 
Kehutanan (PPAK): Drs. H. Kodrat Sudarmo

Oleh: Slamet Soedjono

Bpk. Kodrat Sudarmo dan cucu
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Sampit dengan tugas sebagai Kepala Seksi Pengawas 
Keuangan. Selain tugas pengawasan juga mendapat 
tugas membantu pembinaan administrasi keuangan 
yang kurang begitu lancar terutama pembuatan 
form-form baru seperti Perni-Perni yang digunakan 
untuk penyesuaian administrasi keuangan dari cash 
basis menuju ke accrual basis. Tetapi tugas pokoknya 
adalah pengawasan terutama pelaksanaan di lapangan. 
Disamping tugas pokok tersebut, bersama dengan 
tim kecil yang dibentuk oleh Direksi (Bapak Ir. Siwi 
Rahardjo), beliau termasuk yang ditugaskan untuk 
mengadakan evaluasi atas prospek dan masa depan 
PN Perhutani Kalteng. Dari hasil kajian/evaluasi 
tersebut, dengan alasan utama ketidakcukupan 
potensi tegakan hutan yang ada tidak memadai untuk 
dikelola oleh sebuah organisasi setingkat Direksi. 
Maka dengan seijin BPU Perhutani pada waktu itu, 
diambillah kebijaksanaan untuk diadakan penciutan 
atau perampingan organisasi untuk memangkas biaya 
umum sehingga tersisa 15% saja. Akibat dari kebijakan 
ini beberapa mantan pejabatnya dipindahkan ke Direksi 
PN Perhutani lainnya, ada yang ke Jawa Tengah, Jawa 
Timur dan ke Direksi Kalimantan Timur di Balikpapan. 
Dari 12 orang Sarjana S1 pada waktu itu hanya tinggal 
1 orang Sarjana yang tetap bertugas di Sampit yaitu Ir. 
Tangsing Soetjipto (Alm).

Termasuk yang dipindahkan ke Balikpapan adalah 
Pak Kodrat ini yang selanjutnya ditugaskan sebagai 
Kepala Seksi Pengawasan Keuangan, terakhir sebagai 
Kepala Bagian Keuangan di bawah Care Taker Direktur 
Utama PN Perhutani Kaltim (Bapak Soeyono) sampai 
dengan tahun 1973.

Sewaktu terjadi perubahan organisasi PN Perhutani 
untuk disesuaikan dengan peraturan Perundang-
undangan yang baru U.U.No 9 Tahun 1969 tentang 
Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara dari PN menjadi 
Perum, Perusahaan Jawatan (Perjan) dan Perseroan (PT 
Persero) yang berakibat Perhutani Jawa Tengah, Jawa 
Timur dan BPU berubah menjadi Perusahaan Umum 
(Perum) th 1972; PN Perhutani Kalimantan Timur 
berubah menjadi PT Inhutani I (Persero) tahun 1973 
dengan Kantor Direksinya berkedudukan di Jakarta. 
Tidak lama setelah terbentuknya Direksi PT Inhutani 
I, penyusunan struktur organisasi, penyediaan kantor 
dan fasilitas kerjanya, tahun 1974 Pak Kodrat ditarik ke 
Jakarta dipromosikan sebagai Kepala Biro Keuangan 
PT Inhutani I. Waktu itu Anggota Direksi PT Inhutani 
I baru terdiri dari 3 Direktur yaitu Direktur Utama 
(R.Hendarin Wargahadibrata), Direktur Produksi (Ir. 
Wardono Saleh) dan Direktur Pemasaran (Ir.Wartono 
Kadri), jadi belum ada Direktur Keuangan.

Beda sifat usaha dari Perum dan PT Persero 

adalah untuk Perum misi usahanya adalah 
mengedepankan pelayanan umum (public service) 
di samping mendapatkan laba sedangkan untuk 
Persero misi utamanya adalah memupuk pendapatan 
guna mencari untung di samping adanya tambahan 
tugas memperhatikan pelayanan umum. Perbedaan 
tugas tersebut berimplikasi kepada penyesuaian 
sikap, perilaku, visi dalam penentuan kebijakan dan 
operasionalnya.

Jabatan Kepala Biro Keuangan dipangkunya selama 
10 tahun yaitu dari 1974-1984. 

Dengan dibentuknya formasi Direktur Keuangan 
di PT Inhutani I tahun 1984 yang ditunjuk untuk 
menduduki jabatan itu adalah Drs. Kodrat Sudarmo 
yang berhasil mempertahankan jabatannya hingga th 
1991 mendampingi 3 Dirut yaitu Ir. Moch. Harris S., Ir. 
Wahjudi Mukmin, Ir.Soeroso Sd.

Tahun 1991 dipindahkan ke Inhutani II sebagai 
Direktur Keuangan hingga pensiun sebagai PNS tahun 
1992.

Setelah pensiun ditugaskan di PT. IDEC Abadi 
Wood Industries di Tarakan-perusahaan patungan 
antara PT. Inhutani I, PT. Danalaya dan East Kalindo 
(Asing)-sampai dengan tahun 1997.

Setelah menyelesaikan tugas di PT. IDEC Abadi 
Wood Industries 1997, dengan dilandasi semangat 
kerja, doa dan usaha beliau menjadi konsultan 
manajemen khususnya manajemen keuangan di 
beberapa perusahaan swasta perkayuan seperti PT. 
Jatitrin di Samarinda, PT. Andalan di Surabaya, “ADA” 
di Semarang.

Tahun 1999 s/d 2005 menjadi komisaris di PT. Roda 
Mas, tahun 2000 s/d 2002 menjadi anggota Tim Kajian 
Investasi dan Usaha (TKIU) Yayasan Sarana Wana Jaya 
di bawah pimpinan Bapak Ir. Sadikin Djajapertjunda. 
Tahun 2002 s/d 2007 sebagai Direktur Keuangan di 
PT. Bina Lestari–Perusahaan milik Yayasan Sarana 
Wana Jaya.

Tahun 2007 s/d sekarang sebagai Direktur 
Keuangan PT. Timberdana.

Walaupun usianya sudah tua, kesehatannya masih 
bagus berkat memelihara pola hidup dan pola makan 
yang baik disertai dengan olahraga yang teratur yang 
digemarinya yaitu golf 1 x 1 minggu dan tenis lapangan 
1 x 1 minggu.

Beliau adalah seorang muslim yang baik–beserta 
keluarganya beliau cukup berbahagia dengan 4 orang 
anak kandung dari almarhumah istri pertama dan 1 
anak kandung dari istri yang sekarang, beliau dikaruniai 
3 orang cucu.

Tempat tinggal sekarang adalah di Jl. Sumatera No. 
3–Cipulir Kebayoran Lama–Jakarta Selatan.
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Apa siapa kali ini kembali menampilkan rimbawan 
senior angkatan tahun enam puluhan yang cukup 
dikenal oleh rimbawan pada jamannya baik mereka 
yang bertugas di Pusat maupun Daerah, apalagi para 
Pengusaha Kehutanan yang melakukan usahanya pada 
awal pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1966-1971. 
Data dan Informasi dan serta penyusunan naskah Apa 
dan Siapa kembali dipercayakan kepada Ir.Slamet 
Soedjono,MBA yang hasilnya adalah sebagai 
di bawah ini.

Insinyur Mochammad Fadil 
Sastroatmodjo pria tampan yang 
berumur panjang ini menurut 
catatan	 resminya	 (dalam	 ijazah	
dan Surat-Surat Keputusan 
Kepegawaian) dilahirkan di 
Bangkalan (Madura) pada 
tanggal 19 Juli 1929. Akan 
tetapi menurut pengakuan 
beliau sendiri karena alasan 
pindah sekolah sewaktu SD dari 
Bangkalan ke Ponorogo serta 
terjadi turun kelas sehingga umurnya 
perlu dimudakan, maka tanggal, 
bulan dan tahun kelahiran dibuat seperti 
tersebut di atas, sedangkan sesungguhnya 
dilahirkan tahun 1928. Jadi kalau berdasarkan catatan 
resmi beliau berumur 84 tahun 10 bulan maka usia 
yang sebenarnya sudah hampir mencapai 86 tahun.

Pria yang murah senyum dan selalu berkumis sejak 
mudanya, menempuh pendidikan sebagai mahasiswa 
angkatan pertama di Fakultas Pertanian Jurusan 
Kehutanan Universitas Negeri Gajah Mada dan lulus 
tahun 1958 tetapi sudah diangkat menjadi pegawai 
negeri sejak lulus Sarjana Muda (BSc.) Kehutanan 
tahun 1956. Selama bekerja di Kehutanan pernah 
ditugaskan belajar/pelatihan di Agricultural Estimating 
and Statistics Service USA tahun 1959-1960, Kursus 
Penjenjangan Pembina (KPP) Departemen Pertanian 

Angkatan XIV di Ciawi Bogor 1975 dan SESPA 
Departemen Pertanian 1979.

Segera setelah menyelesaikan pendidikan 
sarjananya di UGM beliau ditugaskan secara penuh di 
Biro Penafsiran Potret Udara (BPPU) Bogor bersama 
Ir. Widayat Eddy Pranoto (teman seangkatannya) di 
bawah pimpinan bapak Soekiman Atmosoedaryo yang 

karya besarnya antara lain berperan aktif dalam 
penyusunan rencana pembangunan jalan 

raya lintas Sumatra (Trans Sumatra 
Highway). Tidak lama setelah bekerja 

di sini beliau langsung menikahi 
pacar yang didapatnya sewaktu 

praktek menyusun skripsi di 
Lembaga Penelitian Kehutanan 
Bogor yaitu gadis cantik 
Gunung Batu putri Rimbawan 
pensiunan (mantan) KKPH 
Blitar Jawa Timur yang menjadi 
isterinya hingga sekarang. Selain 

proyek Trans Sumatra Highway 
beliau juga menjadi Ketua Tim 

Survei Hutan di Kalimantan Timur 
(Nunukan, Tarakan, Malinau, Berau 

dan Sangkulirang) untuk persiapan 
pelaksanaan kerjasama pengusahaan hutan 

dengan Jepang (Projeck Production Sharing dengan 
Forest Development Corporation atau FDC) juga 
pernah bertugas di Irian Jaya selama 8 bulan sewaktu 
jaman TRIKORA dan UNTEA.

Sewaktu terjadi reorganisasi Direktorat Jenderal 
Kehutanan tahun 1967 di mana terbentuk Direktorat 
Inventarisasi dan Perencanaan Kehutanan (Ditinpek) 
yang dipimpin oleh bapak Soekiman Atmosoedaryo, 
pak Fadil diangkat sebagai Kepala Dinas Potret Udara 
yang tidak hanya menafsir tetapi juga melakukan potret 
udara untuk keperluan inventarisasi hutan. Disinilah 
beliau banyak melakukan kegiatan inventarisasi 
hutan-hutan yang akan diminta menjadi areal konsesi 

Ir. Moch. Fadil Sosroatmodjo
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Hak Pengusahaan Hutan yang berkembang pesat 
pada awal pemerintahan Orde Baru dengan adanya 
Undang-Undang Penanaman Modal Luar Negeri dan 
Dalam Negari sehingga beliau sangat dikenal oleh para 
pengusaha HPH waktu itu. Selama bertugas di sini 
hampir seluruh wilayah Indonesia telah dikunjunginya.

Di bidang pengembangan pemakaian potret udara 
untuk Kehutanan Indonesia beliau termasuk salah 
seorang pionernya yang ikut berperan mencetak tenaga 
ahli potret udara untuk inventarisasi hutan yang 
dilakukan dengan menjadi Asisten Dosen Fahutan 
IPB, mengajar di Kursus Penafsiran Potret Udara, 
bekerjasama	 dengan	 Jawatan	 Topografi	 Angkatan	
Darat serta Penas Angkatan Udara.

Pada tahun 1970 beliau ditunjuk dan diangkat 
sebagai Kepala Dinas Kehutanan Sumatra Utara, 
daerah yang cukup berkembang pengusahaan hutannya 
di banding dengan daerah lain terutama karena 
kedekatannya dengan Singapore yang merupakan 
pasar logs yang ramai di samping untuk ekspor ke 
Jepang. Di sini beliau bertugas lama hampir 10 tahun 
termasuk menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Pertanian berkat kepiawiannya dalam berkomunikasi 
dengan Muspida khususnya dengan Gubernur Sumatra 
Utara. Hal yang paling mengesankan selama bertugas 
di Sumut adalah keberhasilannya menyelenggarakan 
Pekan Penghijauan Nasional Pertama di Pulau 
Sumatera dan yang pertama diresmikian oleh Presiden 
RI (Bp. Soeharto) bahkan dihadiri oleh PM Malaysia 
(Bp. Tun Abdul Rajak). Beliau bisa menjalin kerjasama 
yang baik dengan dua Gubernur Sumut Bp. Marah 
Halim dan BDP Tambunan.

Dalam memimpin anak buah beliau menggunakan 
pendekatan kekeluargaan dan kebapaan serta tidak 
terlalu formal sehingga anak buah merasa dekat dan 
terayomi. Jarang marah bahkan suka bergurau tetapi 
sekali marah sangat berwibawa dampaknya. Hal ini 
juga mendapat dukungan yang sangat manjur dan 
efektif oleh sikap danperilaku isterinya yang keibuan.

Setelah lebih kurang 10 tahun memegang jabatan 
birokrat di daerah, tahun 1981 tugasnya dipindahkan 
ke Direksi PT. Inhutani I di Jakarta sebagai Direktur 
Produksi 1981-1984 dan sebagai Direktur Pemasaran 

th 1984-1985. Tugas di PT Inhutani I sebagai Direksi 
BUMN yang berorientasi bisnis tentu berbeda dengan 
bertugas di birokrasi pemerintahan, namun demikian 
baginya tidak menjadi masalah dengan cepat beliau 
dapat menyesuaikan dirinya sehingga tugas-tugas di 
BUMN ini dapat dilaksanakannya dengan baik berkat 
dukungan pengalaman di daerah sebelumnya. Yang 
mengesankan di PT. Inhutani I adalah keberhasilannya 
melaksanakan tugas dari Departemen Kehutanan yaitu 
Proyek Reboisasi dan Penghijauan di Sumatra Selatan, 
Lampung, Kalimantan Selatan selain Kaltim sendiri.

Dari PT Inhutani I beliau dipindahtugaskan ke 
Perum Perhutani sebagai Direktur Produksi (1985) 
menggantikan Direktur lama Ir. Soerjono. Di sini 
beliau perlu waktu untuk melakukan penyesuaian diri 
dan pekerjaan dari yang sebelumnya lebih banyak 
bersifat global di Perhutani harus mendalami pekerjaan 
secara detail misalnya liku-liku pembuatan tanaman 
dan pemeliharaannya yang instruksinya sangat rinci 
dan detil, juga mengenai tebangan dan pembinaan 
lingkungan, dll. Namun dengan ketlatenan beliau 
dan tidak segan bertanya kepada anak buah yang 
dipandang mumpuni akhirnya bisa juga beliau dapat 
mendalaminya, apalagi pendekatan dengan bawahan 
selalu dibawakannya dengan ramah dan humoris.

Tugas di Perum Perhutani berakhir tahun 1987 
dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perum 
Perhutani yang seluruh anggota Direksinya digantikan 
oleh Direksi baru (masa jabatan 1987-1992) 

Selesai tugas di Perhutani selanjutnya mendapat 
tugas baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kehutanan Propinsi Jawa Timur sampai bebas tugas 
karena pensiun tahun 1989. Yang paling mengesankan 
sewaktu tugas di Jawa Timur adalah keberhasilannya 
menyelenggarakan Pekan Penghijauan di Blitar yang 
merupakan PPN terakhir yang dihadiri Presiden RI.

Dimanapun bertugas beliau selalu meninggalkan 
kesan yang baik bagi anak buahnya berkat kepemimpinan 
dan pergaulannya yang baik dengan anak buah maupun 
teman sejawat dalam melaksanakan tugas dinasnya. 
Sebagai keluarga besar dengan 1 isteri, 8 anak, 15 cucu 
kini beliau hidup bahagia di tengah keluarga di Jl.Asem 
II No 5 A Cipete Jakarta Selatan Telp 021-765800.
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OBITUARI

Prof. Ir. R. Soedarwono Hardjosoediro
Penyusunan Naskah untuk 

Rubrik Obituari almarhum Prof Ir. R. 
Soedarwono Hardjosoediro oleh Ir.Slamet 
Soedjono,MBA, dengan waktu yang 
terbatas telah diusahakan penyajiannya 
sebagai diuraikan di bawah ini.

Nama dan sosok Prof.Ir. R. 
Soedarwono Hardjosoediro dikenal luas 
di Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia 
sebagai dosen senior dan dosen tetap 
pertama Fakultas Pertanian Jurusan 
Kehutanan Universitas Gajah Mada 
(UGM) yang berlatar belakang pendidikan 
tinggi Kehutanan.

Tentu saja tokoh ini sangat dikenal oleh alumnus 
Fakultas Kehutanan UGM dengan segala kelebihannya, 
keistimewaannya dan sebagai manusia biasa tentu saja 
menyangkut kekurangannya atau kelemahannya.

Tidak hanya dari kalangan kampus yang mengenali 
beliau, para rimbawan senior tahun limapuluhan 
hingga tujuh puluhan banyak yang mengenali beliau 
selain sebagai sarjana kehutanan angkatan pertama 
di awal Republik ini yang cerdas dan progresif tetapi 
juga dikenal sikap kerasnya dalam menyampaikan 
dan mempetahankan ide-idenya.Tidak banyak orang 
yang dapat melunakkan sikap keras beliau, tetapi 
ada yang mampu mempengaruhi dan melunakkan 
sikap keras almarhum yaitu bapak Soedjarwo mantan 
Kepala Dinas Kehutanan D.I.Yogyakarta dan Menteri 
Kehutanan RI Pertama karena pendekatannya yang 
humanis dan sabar di samping disegani Pak Darwono 
karena seniornya di SKMA maupun di jabatan 
kedinasannya, kebetulan juga sama-sama dari Solo. 
Bahkan kemudian Pak Djarwo dapat memanfatkannya 
sebagai tenaga ahli kepercayaannya sewaktu menjadi 
Kepala Dinas Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sampai menjadi Menteri Kehutanan pada jaman Orde 
Lama maupun Orde Baru. Sikap keras beliau juga sama 
diperankan oleh teman seangkatannya sewaktu belajar 
di Sekolah Kehutanan Menengah Tinggi (SKMT) 
maupun di Fakultas Kehutanan IPB yaitu Prof DR.Ir.
Moeljadi Banoewidjojo terakhir Rektor Universitas 
Negeri Brawijaya yang dua-duanya memutuskan pindah 
menjadi dosen di Perguruan Tinggi yang bisa lebih bebas 

mengekspresikan ide-idenya daripada 
bekerja di birokrasi pemerintahan/
BUMN. Penulis sendiri kenal dengan 
beliau sejak beliau menjabat Kepala Seksi 
Perencanaan Hutan Yogyakarta, penulis 
sebagai Kapala Bagian Daerah Hutan 
(KBKPH) Paliyan KPH/Dinas Kehutanan 
Daerah Istimewa Yogyakarta th 1958-
1960 dimana Pak Darwono sering diajak 
bersama Pak Djarwo meninjau daerah/
KBKPH-KBKPH D.I Yogyakarta dan kenal 
lebih dekat lagi ketika penulis menjabat 
sebagai Kepala Pusdiklat Kehutanan 
(Perhutani) Cepu th 1973-1978 sebab 

beliau rajin berkenan mengajar di pendidikan KPL dan 
Kursus-Kursus lainnya di Pusidklat Cepu. Masih dalam 
ingatan, penulis pernah mengikuti praktek Mahasiswa 
Kehutanan UGM berkelompok (sekitar 12-15 orang) di 
bawah bimbingan Pak Soedarwono th 1958 berdiskusi 
di lapangan tentang kemungkinan permudaan hutan 
kayu cendana dan acacia auriculiformis di daerah 
kering seperti Gunung Kidul (dekat/sekitar TPK 
Bunder dan daerah Banaran yang sekarang menjadi 
Wanagama) dan kemungkinan konservasi hutan 
alam jati di Wonolagi (Playen). Di antara mahasiswa 
yang penulis ingat karena mau menyapa penulis dan 
banyak bertanya kepada dosen adalah Pak Soenardi, 
Pak Yusuf, Pak Sulthoni, Pak Haerani, Bu Oemi Haniin 
dan Pak Djamaludin.Yang terkesan adalah komunikasi 
mahasiswa dengan dosennya (Pak Darwono) yang 
begitu akrab dengan panggilan Mas dan Dik tidak 
seperti yang penulis bayangkan yang di luar beritanya 
hubungan mahasiswa dengan dosen di UGM masih 
feodal. Begitu juga ketika Pak Darwono membawa 
mahasiswa Doktoral yang sedang melengkapi bahan 
penyelesaian skripsi ke Paliyan (Pak Gani Abu dan 
Pak M Soebagyo) pembicaraannya sangat santai/tidak 
terlalu formal. Kepada penulis Pak Darwono juga suka 
memberi nasehat untuk keberhasilan tugas sebagai 
KBKPH (sinder) yang baik diantaranya yang selelu 
teringat ialah nasehat jika melakukan taksasi tegakan 
jati apakah tingginya, derajat kesempurnaannya, 
bonitanya atau volumenya supaya dilakukan secara 
obyektif yaitu dengan pengukuran secara sampling 
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dan perhitungan dengan menggunakan rumus yang 
ditentukan, jangan hanya secara okuler walaupun 
waktu itu praktek perencanaan/penaksiran masih 
menggunakan cara-cara okuler yang menurut ahli 
kehutanan waktu itu dapat dipertanggungjawabkan. 

Sebelum	 menguraikan	 lebih	 lanjut	 perihal	 figur	
beliau,	lebih	baik	disampaikan	dulu	riwayat	almarhum:
1.	 Nama:	Prof.Ir.	R.	Soedarwono	Hardjosoediro
2.	 Lahir:	Surakarta,	tanggal	6	Desember	1924
3.	 Agama:	Islam
4.	 Keluarga:	1	isteri,	1	anak	perempuan	
5.	 Pendidikan	:	 HIS	 1938,	 Mulo	 (SMP)	 1943,	 SKMT	

1947, Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan 
Universitas Indonesia (sekarang IPB) Bogor 1955

6.	 Pekerjaan:	 Kepala	 Seksi	 pada	 Brigade	 Planologi	
Kehutanan II di Salatiga/Bagian Perencanaan PN 
Perhutani dan Kepala Seksi Perencanaan Daerah 
Yogyakarta di Yogyakarta 1955-1962, Dosen dan 
Dekan Fakultas Kehutanan UGM hingga mencapai 
jabatan guru besar (Profesor).

7.	 Tanda	 jasa:	 Penghargaan	 dari	 Menteri	 Pertanian	
sebagai Pioneer Pembangunan Persutraan Alam 
dan Satya Lancana Klas II dari Presiden RI.

8.	 Tugas	 luar	 negeri:	 Jepang,	 Malaysia,	 Australia,	
Thailand, Philippine, Italia.

9.	 Karya	tulis:	sampai	dengan	th	1987	telah	dihasilkan	
karya tulis pribadi 50, terjemahan 22 judul, 
mengikuti seminar 24 kali.

10.	Meninggal:	 21	 Pebruari	 2001	 dimakamkan	 di	
Kartosuro.

11.	 Tempat	 tinggal	 terakhir:	 Jl.	 Sagan	 Kidul	 No.10	
Yogyakarta.
Kesan yang diterima oleh bekas mahasiswanya 

tentu bermacam-macam, ada yang mengatakan dosen 
killer karena sangat sulit untuk bisa lulus dari ujian 
mata pelajaran yang diajarkannya sehingga ada yang 
berkali-kali ujian tidak dapat lulus juga sampai frustasi 
keluar dari perkuliahan. Bagi yang sudah mengantongi 
ijazah	 Sarjana	 Muda	 Kehutanan	 (BSc)	 banyak	 yang	
terus mencari kerja antara lain ke Perhutani yang dalam 
waktu 2-3 tahun sampai berjumlah 43 orang. Bagi 
mahasiswa yang ulet terus berusaha untuk dapat lulus 
dengan mencari trik-trik bagaimana untuk bisa lulus 
baik dari sikap waktu menghadap ujian sampai materi 
apa yang beliau sukai dan sering ditanyakan dalam ujian. 
Yang sering lolos dari perhatian mahasiswa adalah bila 
mahasiswa bertugas di lapangan apakah praktek umum, 
praktek khusus apalagi skripsi mahasiswa seringnya 
hanya focus pada materi pokok yang ditugaskan tetapi 
kurang memperhatikan masalah/kondisi lingkungan di 
sekitarnya dan kurang kritis/analisis, karena itu waktu 

ujian tidak dapat menjawabnya. Hal ini juga tidak 
terlalu salah karena beliau menghendaki penguasaan 
yang tuntas atas materi yang ditugaskan/diarahkan.

Bagi mahasiswa yang lain merasakan bahwa cara 
mendidik beliau baik, mendorong mahasiswanya untuk 
bisa bekerja cermat,terampil,tangguh,disiplin dan 
mampu mengatasi berbagai permasalahan lapangan 
sehingga setelah lulus nanti mampu menjadi praktisi 
yang tangguh (profesinal) selain mempunyai daya 
pikir yang kritis,tajam dan inovatif. Sedikit banyak 
beliau adalah hasil didikan Belanda yang dalam 
banyak hal menghendaki anak didiknya nanti akan 
menjadi manusia yang trampil,tangguh,disiplin dan 
menguasai pekerjaannya sampai detil,maka dalam 
mendidik mahasiswa ya kurang lebih seperti itu yang 
diinginkannya.

Ternyata di kemudian hari bahwa mantan 
mahasiswanya banyak yang berhasil menduduki 
jabatan tinggi di Kehutanan (eselon I,eselon II,Direksi 
BUMN dsb) bahkan setidaknya ada 3 mantan 
Menteri Kehutanan hasil didikan beliau. Penulis 
sendiri punya pendapat/merasakan bahwa untuk 
ketangguhan,kegigihan dan keuletan tugas di lapangan 
lulusan UGM yang lama-lama relative lebih unggul 
daripada yang lain walaupun kepintarannya kadang-
kadang agak kurang mampu bersaing.

Dalam hubungan antar manusia beliau termasuk 
orang yang ramah dan perhatian kepada teman 
maupun bekas maha siswanya. Jika berkunjung ke 
lapangan selain menanyakan kondisi koleganya juga 
ditanyakan pula keluarganya dan ternyata juga dicintai 
oleh mantan mahasiswanya. Penulis sendiri terkagum-
kagum sewaktu beliau menikahkan puteri tunggal 
di Gedung Wanita Jl. Solo Yogyakarta lebih kurang 
37 tahun yang lalu di mana seluruh kepanitiaan dan 
pembiayaan ditangani dan ditanggung oleh mantan 
mahasiswanya yang telah menjadi pejabat di berbagai 
bidang dan wilayah kerja di Indonesia dan merekapun 
datang menghadiri pesta pernikahan tersebut. Kesan 
khusus kedua terjadi lebih kurang 20 tahun yang lalu 
sewaktu penulis bertugas di Sumatra Selatan bertemu 
beliau dan ibu di bandara Palembang baru saja tiba dari 
Jambi berceritera habis berkeliling Sumatera dari Aceh-
Sumatra Utara-Riau-Sumatera Barat-Jambi-Sumatera 
Selatan-akan terus ke Lampung memenuhi undangan 
mantan mahasiswa didiknya untuk berkeliling Sumatra 
setelah beliau pensiun. Penulis terkesan sekali begitu 
besar perhatian dan cinta kasih anak didiknya kepada 
mantan dosennya yang menunjukkan bahwa secara 
kemanusian tentu hal ini menunjukan kedekatan 
hubungan batiniah yang tinggi.
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Merangkum hasil diskusi bulanan pengkajian ke 
Islaman ke 72 yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim 
Raudhatul Jannah dengan tema “Cermin Teladan 
Kepemimpinan Rasululloh ” tanggal 8 Januari 
2014 bertempat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala 
Wanabakti dengan penceramah DR. H. Muhbib Abdul 
Wahab, MA dan dihadiri para jamaah mantan pejabat 
teras Departemen Kehutanan, BUMN, Swasta, dan lain-
lain, beserta istri sungguh sangat menarik. Menarik 
karena bertepatan dengan akan diselenggarakannya pesta 
demokrasi untuk pemilihan Calon Anggota Legislatif, 
DPD, Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik 
Indonesia Tahun 2014-2019.

Meneladani sosok kepemimpinan paripurna Nabi 
Muhammad dikaitkan dengan harapan dan dambaan 
kepada para Calon Pemimpin Bangsa yang terpilih 
nanti memang tidaklah mudah. Esensi kepemimpinan 
Rasululloh yang muncul secara alami yang tercermin 
dari sifat Shidiq (kejujuran), Tabligh (komunikasi 
dan keterbukaan), Amanah (cerdas, cerdik, taktis dan 
strategis), tanggung jawab, dinamis, inovatif, kreatif, 
rendah hati, berani mengambil resiko, tampil terdepan 
dalam perang dan tidak mau merepotkan (dilayani) orang 
lain sungguh manakjubkan.

Kepemimpinan Rasululloh menampilkan model 
kepemimpinan spiritual, yaitu kepemimpinan yang 
dilandasi keikhlasan hati (hati dan niat yang suci), 
kejujuran, pemikiran yang cerdas, etos juang yang 
gigih dan amanah merupakan gabungan penggerak 
kekuatan intelektual, moral, emosional dan 
spiritual diyakini sebagai oase solusi terhadap krisis 
kepemimpinan saat ini.

Memang tidak mudah meneladani kepemimpinan 
Nabi Muhammad junjungan kita dalam memimpin 
masyarakat/negara karena memang beliau telah ditunjuk 
Alloh sebagai Utusan Alloh untuk memperbaiki 
tatanan kehidupan umat manusia/masyarakat 
dan akhlaq manusia agar berjalan digaris Alloh.

Tentu tidak mudah mengadopsi semua kualitas 
sempurna kepemimpinan Nabi Muhammad. Yang 
penting adalah bahwa Calon pemimpin Bangsa harus 
dapat setidak-tidaknya mendekatinya dengan 
menyadari bahwa memang dimensi waktu, tempat dan 
permasalahannya dan embanan pokok misinya berbeda. 
Namun demikian keabadian relevansi dan esensi 
keteladanan Kepemimpinan Rosululloh tidak 
pernah punah dan lekang dikikis jaman.

Dewasa ini di negeri yang kita cintai ini akhlaq 
manusia terasa merosot tajam. Korupsi terjadi merata 
dimana-mana, di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, Pusat, Daerah dan bahkan di Mahkamah 
Konstitunsi dan sudah melibatkan para Pemangku Usaha 
dan lain-lain yang dampaknya sangat berpengaruh negatif 
pada kesejahteraan rakyat/masyarakat. Bencana alam 
terus menerpa, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, 
tanah longsor, angin beliung, dan klimaksnya musibah 
banjir pada awal tahun 2014 yang melanda secara 
nasional dan bahkan sudah menjadi musibah dunia 
serta terjadinya cuaca/iklim ekstrim yang menimpa 
di beberapa belahan dunia. Ada apa ini???.

Apakah ini merupakan gambaran awal bahwa Alloh 
telah murka melihat umat manusia sendiri 
karena keserakahannya telah merusak dunia 
tempat tinggalnya yang merupakan anugerah Tuhan 
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Mungkinkah 
Alloh telah murka melihat akhlaq manusia telah jauh 
menyimpang dari nilai-nilai luhur ajaran dan 
norma-norma Agama?.

Intisari keteladanan kepemimpinan Nabi Muhammad 
dalam memimpin masyarakat/negara hendaknya 
menjadi masukan bagi para Calon Pemimpin Bangsa. 
Semoga pada Pemilu tahun 2014 akan melahirkan 
sosok pemimpin baru dan pemimpin-pemimpin 
yang handal, jujur, berakhlaq mulia di Tingkat 
Nasional/Pusat sampai Tingkat Daerah. Para 
pemimpin dan wakil rakyat yang tidak mengejar 
kekayaan tetapi benar-benar mengabdikan 
diri demi rakyat, untuk rakyat, tidak untuk 
kepentingan pribadi atau golongan.

Disamping sebagai masukan untuk para calon 
pemimpin bangsa tentu yang penting dan sangat 
penting ditujukan pula kepada anak-anak/cucu-
cucu generasi penerus bangsa karena perbaikan 
moral dan akhlaq bangsa harus dimulai dari sejak kecil 
di rumah, di sekolah melalui jalur pendidikan 
yang mengedepankan pembentukan karakter, 
nilai-nilai luhur, norma-norma Agama dan budi 
pekerti dan terus mensosialisasikan keteladanan 
kepemimpinan Rasululloh.

Tugas kita menjadi semakin berat tetapi mulia, 
menanamkan kepada generasi penerus bangsa nilai-
nilai luhur dan kejujuran, keteguhan hati untuk 
senantiasa menghadirkan kebaikan atau hasanah, 
untuk terus optimis berupaya, berjuang tak mengenal lelah 
dan doa agar mampu merubah nasibnya sendiri dan 
nasib bangsa menjadi bangsa, negara yang gemah 
ripah loh jinawi di bawah pemimpin-pemimpin 
muda yang handal dan amanah.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi upaya kita 
dan melindungi kita semua. Amin.

Cermin Teladan Kepemimpinan Rasululloh 
(Sebuah Rangkuman Hasil Diskusi ke Islaman untuk calon Pemimpin Banga)

Dirangkum oleh: Soebagyo Hadisaputro
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Menurut Hiromi Shinya apakah 
seseorang sehat atau tidak ber-
gantung pada apa yang dimakan 
(diet) dan cara hidup sehari-hari. 
Karenanya mengatur dan memilih 
makanan dan menjalankan gaya 
hidup sehat sehari-hari dengan 

baik secara terus-menerus, benar-benar sangat penting 
untuk menjaga kesehatan sehingga terhindar dari 
penyakit.

Berikut	aktivitas	saya	sehari-hari:

PAGI HARI
Saya bangun sekitar pukul 04.15 pagi untuk sholat 

shubuh berjamaah dengan Niniek, istri saya. Kemudian 
tidur lagi dan bangun pukul 05.30. Sebelum bangkit dari 
tempat tidur saya melakukan gerak peregangan dengan 
mengangkat kaki kanan dan kiri secara begantian (8x), 
selanjutnya kedua tangan diangkat bersamaan ke atas 
dan ke bawah (8x) kemudian duduk di tepi tempat tidur 
dengan kaki di lantai, menggerakkan kepala ke bawah 
(4x), menoleh kekiri dan ke kanan (4x), merebahkan 
kepala ke kiri dan ke kanan (4x), menggerakkan bahu 
ke depan dan ke belakang (4x). Selanjutnya berdiri 
dan meninggalkan tepat tidur setelah mengaktifkan 
sirkulasi darah dan otot-otot.

Selanjutnya saya minum “air yang baik”, ialah air 
yang jernih, bersih, bersifat basa (alkalin pH 8-8,5) 
dan dengan banyak kandungan mineral (sodium, 
potassium, kalsium dan magnesium) sebanyak 500 
cc (2 gelas). Air ledeng dari PAM termasuk air tidak 
baik untuk diminum, karena dalam proses sterilisasi 
menggunakan klorin.

Kami berdua melakukan kegiatan olahraga lima 
kali seminggu. Senam dua kali dimulai pukul 6 pagi, 
berenang dua kali dimulai pukul 7 pagi dan main golf 
tee off pukul 05.45 pagi. Senam dan renang 30 menit, 

Implementasi Pola Hidup Sehat dalam 
Kegiatan Sehari-hari
Oleh: Djamaludin Suryohadikusumo

main golf 9 hole dengan kereta. Selebihnya waktu 
dipergunakan di kebun dan atau jalan kaki dalam 
kompleks perumahan.

Makan pagi setelah selesai olahraga, dimulai 
dengan makan buah. Kami memberi prioritas sebanyak 
mungkin buah lokal yang sedang musim, karena 
umumnya	 masih	 segar,	 banyak	 mengandung	 enzim,	
vitamin C dan vitamin mikro lainnya, serta harganya 
relatif lebih murah. Buah lokal yang tersedia sepanjang 
tahun ialah pepaya dan pisang. Buah apel dan per juga 
tersedia.

Setelah buah masuk ke dalam usus tiga puluh menit 
kemudian kami menyantap sayuran mentah seperti 
paparika merah/hijau, daun salad letuce, wortel, bit, 
lobak, mentimun, kyuri (bibit dari Jepang), brambang 
bombay, kecambah dengan akar pendek, dressing 
kecap asin/manis, vinegar (cuka) hasil fermentasi, 
minyak	zaitun.	Berikutnya	makan	bubur	berbagai	biji-
bijian terdiri oat, kismis, emping gandum, emping 
barley	(jelai),	emping	jagung	(cornflake),	biji	matahari,	
kurma,	apricot,	kacang	hazel	yang	dapat	dibeli	di	toko	
dalam satu paket. Biji-bijian tersebut sangat kaya akan 
serat	 (food	 fibre),	membantu	 pencernaan	 dalam	 usus	
dan membersihkan sisa (limbah) makanan beracun 
yang	tertinggal	di	usus	(detoksifikasi).

Menu utama makan pagi ialah nasi beras merah, 
tempe kukus (tidak digoreng atau direbus), kacang 
merah bumbu saus tomat, dadar (omelet) putihnya 
telur ayam 2 butir untuk 1 porsi, diisi dengan potongan 
kecil paparika, tomat, dll. Sebagai ganti susu sapi, kami 
minum susu kedelai yang dibuat sendiri.

SIANG HARI
Sekitar pukul 11 kami saling mengingatkan 

untuk minum air (yang baik) 500 cc. Sekitar 30 
menit berikutnya kami menyantap buah. Menurut 
Hiromi Shinya kita dianjurkan makan buah sebanyak 
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mungkin, karena tidak ada efek samping negatif dan 
tidak meninggalkan limbah asam. Buah masak pohon 
yang segar (“mengkal” bahasa jawa) karena banyak 
mengandung	enzim.

Makan siang tidak lagi menyantap sayuran mentah, 
tetapi sayuran yang dikukus, ditumis. Kalau direbus 
menurut H. Shinya cukup 2 menit. Sayuran, daging 
merah (hewan berkaki empat) yang direbus dalam 
waktu relatif lama (processed food) kurang baik untuk 
kesehatan karena menghasilkan limbah asam, demikian 
juga makanan dalam kaleng. Tetapi merasakannya, 
boleh-boleh saja, asal tidak kembali ke kebiasaan lama 
menyukai steak daging atau makanan olahan. Sayuran 
yang selalu dijumpai di meja makan adalah wortel, 
brokoli, kecambah, kacang panjang, kacang merah, 
buncis, bunga kol, tomat.

Waktu makan saya berusaha mengunyah makanan 
dengan baik. Petunjuknya mengunyah 30 sampai 50 
kali atau lebih karena sewaktu mengunyah keluar air 
liur	yang	mengandung	enzim.

Sekitar pukul 14.30 kami “bubuk bubuk siang” 
(BBS) untuk menghilangkan kelelahan kegiatan pagi 
dan membuat kesegaran kembali menghadapi kegiatan 
sore dan malam hari.

MALAM HARI
Sekitar pukul 17.00 sekali lagi kami minum 2 gelas 

(500 cc) air, 30 menit kemudian kami makan buah. 
Sekitar pukul 18.30 kami mulai makan malam. Menu 

makan malam tidak banyak berbeda dengan makan 
siang. Nasi merah, tempe dikukus, ikan segar (gurame, 
nila) dimasak bumbu kecap atau steak. Ikan laut kami 
pilih ikan gindara yang segar langsung diambil dari 
freezer	di	supermaket.

Makan nasi merah, sayuran yang keras seperti 
wortel, brokoli apalagi daging merah dikunyah lebih 
lama. Karena itu makan malam kadang-kadang baru 
selesai sekitar pukul 19.30. Setelah itu saya tidak makan 
atau minum lagi sebelum tidur 3 - 4 jam kemudian. 
Tidur dalam keadaan perut kosong sangat dianjurkan, 
agar semua makanan yang masuk pada “makan malam 
hari” selesai seluruhnya dicerna dan diserap usus halus, 
selebihnya limbah makanan masuk ke usus besar. Di 
usus besar, limbah makanan tidak lagi dicerna dan 
diserap, yang diserap hanya air.

Limbah makanan di usus besar, yang umunya 
bersifat asam, mengalami proses pembusukan. Pada 
saat buang angin keluar gas H2S yang bau seperti telur 
busuk dan gas metan NH4 yang meledak dan disebut 
kentut.

Apabila asupan makanan yang masuk ke dalam 
perut banyak sayuran dan buah, biji-bijian utuh yang 
mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin, 
mineral	 dan	 enzim,	 juga	 air	 dan	 oksigen	 yang	 cukup,	
maka badan menjadi sehat karena 60 triliun sel dalam 
tubuh seluruhnya mendapat asupan nutrisi, oksigen 
dan air yang cukup, tubuh kita sehat dan sel sistem 
kekebalan tubuh menjaga kita tidak jatuh sakit.
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