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04 Bisnis Kehutanan Indonesia Tantangan dan 
Peluang di Kawasan Konservasi

Jika pada undang-undang sebe-
lumnya, panas bumi dinyatakan 
sebagai “prosa” pertambangan 
maka di payung hukum yang 
baru tersebut, panas bumi 
menjadi pemanfaatan jasa 
lingkungan. Dengan demikian, 

sektor kehutanan telah memberikan pondasi pemanfaatan 
jasa lingkungan panas bumi untuk mewujudkan 
kemandirian energi nasional.

14 Meningkatkan Peluang Usaha Konservasi melalui 
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Bisnis konservasi dapat di-
kembangkan dengan berbagai 
cara yang salah satunya adalah 
melalui bisnis penangkaran 
tumbuhan dan satwa liar dengan 
tetap mengutamakan prinsip 
pemanfaatan lestari dan 

kemurnian jenis. Pengembangan bisnis penangkaran 
mempunyai peluang yang sangat besar dan memerlukan 
teknologi dan usaha kreatif guna optimalisasi hasil.

31 Berpikir Lateral, Untuk Penyelesaian Permasa lahan 
Sektor Kehutanan

Revolusi mental yang di-
gaungkan oleh Pemerintahan 
Preseiden Jokowi sejatinya 
adalah pengejawantahan riil 
dari cara berpikir lateral. Tidak 
mudah memang, bisa disimak 
bahwa tidak semua upaya-upaya 

terobosan yang dijalankan oleh Jokowi selama 1 semester 
pertama berjalannya pemerintahan dapat diterima oleh 
publik.
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Pengantar Redaksi
Dinamika berbagai hal di kwartal I tahun 2015 menarik untuk 

dicermati. APBN-P 2015 memberikan ruang fiskal yang cukup 
baik kepada pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur 
fisik yang diharapkan akan berdampak pada sektor ekonomi 
secara signifikan; meskipun harus mengurangi subsidi BBM dan 
kenyataannya tidak bisa dihindari naiknya ongkos transportasi 
yang membawa akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok 
masyarakat.

Pengorbanan masyarakat  dengan semakin beratnya menang-
gung beban kebutuhan hidup ini, sangat bisa dimaklumi karena 
harapan yang masih kuat bahwa inilah harga yang harus dibayar 
untuk masa depan yang lebih baik.

Turunnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS 
sesungguhnya menjadi berkah tersendiri bagi pasar komoditas 
ekspor kita mendapatkan peluang untuk menangguk rupiah yang 
lebih banyak terutama komoditas yang didominasi kandungan lokal 
seperti produk-produk kayu (wood based industries). Celakanya, 
harga semua komoditas di pasar global sedang merosot, dengan 
kata lain permintaan (demand) sedang lesu. Akhirnya, jangankan 
berpikir dapat “durian jatuh”, berkutat mempertahankan usaha/
bisnisnya agar tidak gulung tikar malah menjadi fokus utama dalam 
kegiatan bisnis. Bisnis di sektor riil harus tumbuh berkembang dan 
kuat adalah suatu keniscayaan bila ingin ekonomi kita maju dan 
kuat. Mereka hanya ingin iklim yang kondusif untuk berbisnis agar 
bisa bayar pajak, menyerap tenaga kerja, dan memberikan upah/
gaji yang layak untuk hidup layak bagi para buruh/karyawan yang 
terlibat.

Iklim yang kondusif itu diharapkan dari pemerintah dalam hal: 
pengaturan (regulasi) yang memberikan kepastian dalam segala 
hal; fasilitasi yang memungkinkan mereka mendapatkan akses 
apapun dengan mudah, murah dan cepat; pengawasan dalam 
pengertian perlindungan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh 
serta menjauhkan dari persaingan tidak sehat.

Memandang sebelah mata bisnis sektor riil (termasuk di bidang 
kehutanan) selain tidak bijak juga tidak realistik. Oleh karena itu, 
Majalah Rimba Indonesia Volume 55 ini menurunkan tulisan dari 
berbagai kontributor rimbawan yang kompeten, bertemakan: 
“Bisnis Kehutanan Indonesia—Tantangan dan Peluang”. Selamat 
menikmati, semoga kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa 
dan negeri tercinta ini.
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Sektor kehutanan pada masa 1970-
1980an, sedang berada di puncak 
ke-emasan, dengan menjadi 
penyumbang devisa terbesar ke 
dua bagi pembangunan nasional, 
setelah minyak dan gas. Namun 
masa kejayaan itu menyusut 

drastis seiring meningkatnya laju deforestasi dan 
degradasi. Lantas, sudah tertutupkah kemungkinan 
sektor kehutanan untuk kembali kepada masa kejayaan 
tersebut? Jawabannya adalah belum. Apakah kawasan 
konservasi yang selama ini dipandang sebagai cost 
centre dalam pengelolaannya, dapat menghasilkan nilai 
ekonomi? Tentu saja, iya.

Pergeseran paradigma pemanfaatan hutan semakin 
membuka mata bahwa hutan bukan hanya sekedar 
sebagai penyedia barang yaitu kayu. Lebih dari itu, 
hutan menyediakan hasil hutan bukan kayu dan jasa, 
yang selama ini telah memberikan kontribusi signifikan 
dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan ekologis. 
Kawasan konservasi sebagai bagian dari hutan, juga 
merupakan penyedia jasa lingkungan. Ini ditegaskan 
pada PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan 
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pasal 35. 
Dalam hal ini, jasa lingkungan didefinisikan sebagai 
jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun 
buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan 
langsung dan tidak langsung dalam memelihara dan 
atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan 
masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem 
secara berkelanjutan. Sedangkan pemanfaatan 
jasa lingkungan diartikan sebagai kegiatan untuk 
memanfaatkan potensi jasa lingkungan yang diberikan 
oleh fungsi ekosistem. Pemanfaatan tersebut dengan 
tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi pokok 

ekosistem. Tiga pilar pengelolaan kawasan konservasi 
menjadi dasar upaya pemanfaatan jasa lingkungan. 
Besarnya potensi jasa lingkungan yang dimiliki 
kawasan konservasi, diprediksi pemanfaatannya akan 
menjadi era baru konservasi kawasan. Dengan konteks 
ini, pemanfaatan akan menjadi penggerak upaya 
perlindungan dan pengawetan. Inilah yang kemudian 
disebut sebagai bisnis konservasi. Bukan hal yang tidak 
mungkin untuk menjadikan sektor kehutanan sebagai 
komponen utama pembangunan nasional yang memiliki 
daya saing ekonomi nasional dan internasional serta 
mampu mewujudkan manfaat sosial dan lingkungan 
secara berkelanjutan.

Sektor kehutanan akan memainkan peran 
penting dalam konteks implementasi globalisasi dan 
perdagangan bebas sejalan dengan diterapkannya 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Masyarakat 
Ekonomi Asia Pasifik, bahkan WTO sekalipun. Itu baru 
hutan produksi. Manfaat langsung atas kawasan hutan 
lindung dan hutan konservasi juga wajib dicapai secara 
optimal. Melalui prinsip “pemanfaatan berkelanjutan 
untuk tujuan perlindungan dan pengawetan” maka 
konservasi harus memberikan kontribusi yang tak kalah 
strategis. Melalui pemanfaatan secara lestari tumbuhan 
dan satwa liar (TSL) yang bernilai ekonomi tinggi, serta 
kontribusi dari sektor pemanfaatan jasa lingkungan 
antara lain pemanfaatan wisata alam, massa dan energi 
air, maupun energi panas, seperti air/panas bumi/
angin/panas matahari, dan karbon, akan mendorong 
peningkatan peran dan kontribusi kehutanan dalam 
sumbangan nilai PDB.

Untuk itu, revitalisasi pembangunan kehutanan 
diarahkan untuk tujuan ganda yaitu menjadi Soko Guru 
Pembangunan Ekonomi Nasional dengan menghasilkan 
barang dan jasa hasil hutan yang berdaya saing dan 

Bisnis Kehutanan Indonesia, Tantangan dan 
Peluang di Kawasan Konservasi

Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.
Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Ditjen PHKA,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di 
sekitar kawasan dalam konteks implementasi globalisasi 
dan perdagangan bebas sejalan dengan diterapkannya 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Masyarakat 
Ekonomi Asia, Asean Committee 2015 bahkan WTO. 
Sektor kehutanan harus mampu merespon tantangan 
zaman abad ke-21. Pertama, sebagai gambaran 
Indonesia dibandingkan dengan Singapura dari jumlah 
pengunjung wisatawan mancanegara hanya separonya 
saja, yaitu 17 juta (Singapura) dan 8,7 juta (Indonesia). 
Sedangkan dari sisi kontribusi Product Domestic 
Bruto pariwisata alam Indonesia hanya memberikan 
kontribusi 8,6 Milyar US Dolar per tahun. Sedangkan 
Singapura 30 Milyar US Dolar. Kedua, kawasan hutan 
ditemukan potensi untuk sumber energi terbarukan, 
padahal ada kebutuhan nasional menurut LIPI pada 
2020 dengan business as usual (menggunakan fosil 
energi dan nuklir bukan menjadi pilihan) kita akan 
kekurangan 69 Giga Watt. Menurut inventarisasi dari 
Kementerian ESDM bahwa di kawasan hutan terdapat 
potensi energi terbarukan berasal dari panas bumi 
sebesar 29,5 Giga Watt, berasal dari air minihidro power 
16,5 Giga Watt dan berasal dari panas matahari 20,5 
Giga Watt. Ketiga, kawasan hutan mempunyai manfaat 
kepada publik yang tidak terkira sebagai produsen 
oksigen namun kepedulian publik baik lokal, regional 
dan internasional masih perlu diperkuat. Sebagai bukti 
di dalam konteks climate change issues pembahasan 
pembayaran balik negara-negara pengemisi kepada 
negara pengabsorpsi termasuk Indonesia melalui 
mekanisme compliant market perundingannya masih 
mendapat ganjalan di sidang UNFCCC. Singapura ketika 
mendapat udara bersih dari Indonesia terimakasih pun 
tidak, namun ketika ada asap mereka mengeluh sekali. 
Dengan skema compliant market dan kerjasama dalam 
pengatasan persoalan melalui dialogis yang baik, maka 
persoalan tersebut akan terselesaikan dengan baik.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam
Indonesia memiliki kawasan konservasi seluas 

27,2 juta hektar yang tersebar hampir di seluruh 
kepulauan Nusantara. Kawasan konservasi memiliki 
fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan 
yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Dari 
luas kawasan konservasi tersebut terdapat lebih dari 

530 unit kawasan memiliki keunikan dan kekhasan 
sebagai obyek daya tarik wisata alam. Daya tarik 
obyek wisata alam kawasan konservasi dihadirkan dari 
keindahan bentang alam, fenomena dan gejala alam, 
keanekaragaman flora-fauna, dan keunikan kehidupan 
sosial–budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan 
sekitarnya.

Berbagai predikat internasional yang penting 
disandang oleh kawasan konservasi di Indonesia. Sebut 
saja, Taman Nasional Komodo sebagai kebanggaan 
bangsa menyandang The New 7 Wonder. Lainnya, 
seperti: Taman Nasional Gunung Leuser, Taman 
Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit 
Barisan Selatan ditetapkan sebagai Asean Heritage 
Parks and Reserves dan sekaligus juga sebagai 
World Heritage Site di samping Taman Nasional 
Komodo, Taman Nasional Lorentz dan Taman 
Nasional Ujung Kulon. Dalam bidang konservasi lahan 
basah, 5 taman nasional dan 1 suaka marga satwa di 
Indonesia ditetapkan sebagai Situs Ramsar, yaitu: 
Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Danau 
Sentarum, Taman Nasional Wasur, Taman Nasional 
Rawa Aopa Watumohai, Taman Nasional Sembilang, 
dan SM Pulau Rambut. Selain itu, sebagai kawasan 
yang menggambarkan keselarasan hubungan antara 
pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat 
dan perlindungan lingkungan, 6 kawasan konservasi 
juga telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Biosfer 
yaitu: Taman Nasional Komodo, Taman Nasional 
Lore Lindu, Taman Nasional Tanjung Putting, Taman 
Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Siberut, dan 
Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil Bukit Batu. 

Karya agung Tuhan yang tersaji di kawasan 
konservasi menarik perhatian para pengunjung baik 
dari dalam maupun luar negeri untuk menikmatinya 
dalam berbagai bentuk aktivitas wisata alam. Selain dari 
kunjungan wisata alam di kawasan konservasi melalui 
PP Nomor 36 Tahun 2010 membuka kesempatan para 
pengusaha untuk berinvestasi di bidang wisata alam 
khususnya di kawasan konservasi. Sehingga pantaslah 
bidang wisata alam ini berpotensi mendatangkan nilai 
ekonomi yang dapat berkontribusi bagi pembangunan 
nasional. Potensi yang luar biasa dari wisata alam 
di kawasan konservasi ini layak mendapat tempat 
dan perhatian serius dalam pembangunan bidang 
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kehutanan.
Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, 

telah berjalan sejak 1994, yaitu melalui mekanisme 
Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA). Namun 
demikian, sampai dengan 2014, pemanfaatan di bidang 
ini dinilai belum memberikan kontribusi yang optimal 
terhadap peningkatan PNBP. Kawasan konservasi 
masih belum menjadi tujuan wisata unggulan, masih 
perlu diasah dan diolah untuk pemanfaatan yang 
lebih optimal. Pemerintah masih harus bekerja keras 
untuk menjadikan taman nasional dan taman wisata 
alam sebagai tujuan wisata unggulan, khususnya 
untuk menarik wisatawan mancanegara. Sebagai 
gambaran, menurut data Badan Pengelola Statistik dan 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tahun 
2013 jumlah pengunjung mancanegara ke Indonesia 
hanya separuh Singapura, yaitu hanya 8,7 juta 
dibandingkan dengan 17 juta orang yang mengunjungi 
negara pulau itu. Sementara itu, kontribusi Product 
Domestic Bruto (PDB) pariwisata alam Indonesia juga 
baru menyumbangkan 8,6 Milyar US Dollar per tahun, 
dibandingkan Singapura yang mencapai 30 Milyar US 
Dollar. 

Dengan spirit “Indonesia Bekerja”, mulai tahun 
2015 Indonesia akan meningkatkan daya saing 
pariwisata Indonesia di tingkat dunia. Saat ini Indonesia 
menduduki ranking ke-70 menurut Travel and Tourism 
Competitiveness Index (TTCI)–World Economic Forum 
(WEF) dan bertekad menduduki ranking ke-30 pada 
tahun 2019. Untuk itu, telah ditargetkan kunjungan 
20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia dan 
pergerakan kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 
275 juta. Target ini telah dicanangkan dalam era Kabinet 
Kerja. Untuk merealisasikannya tidak hanya menjadi 
kewajiban Kementerian Pariwisata, tapi juga semua 
kementerian di Kabinet Kerja, pemerintah daerah serta 
pelaku usaha dan para pihak terkait wajib mendukung. 
Searah dengan kebijakan itu, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan juga mencanangkan target 
kunjungan wisata ke kawasan konservasi yaitu sebanyak 
1,5 juta wisatawan mancanegara dan sebanyak 20 juta 
wisatawan nusantara, di samping peningkatan jumlah 
unit usaha pemanfaatan massa air yang beroperasi 
sebanyak 10 unit, peningkatan pemanfaatan energi 

air untuk keperluan mini/mikro hydro power plant 
sebanyak 50 unit (200 MW), jumlah izin pemanfaatan 
jasa lingkungan panas bumi sebanyak 5 izin (300 
MW) serta jumlah registrasi atau sertifikasi Verified 
Carbon Standard (VCS), atau Climate, Community 
and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit 
kawasan konservasi. 

Untuk menjaring target pasar khususnya wisatawan 
mancanegara, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan berencana akan mengembangkan 
pariwisata alam di taman nasional dan taman wisata 
alam dengan konsep High End Based Destination. 
Konsep ini dimaksudkan untuk memperoleh multiplier 
effect yang lebih tinggi dengan menawarkan pelayanan, 
kenyamanan dan kemewahan kepada pengunjung 
dengan tetap mengedepankan faktor konservasinya.

Kebijakan tersebut membuka peluang yang semakin 
terbuka terhadap bisnis di bidang pemanfaatan wisata 
alam. Beberapa Enabling conditions tentunya harus 
dipersiapkan oleh pihak-pihak terkait, agar peluang 
tersebut dapat digarap dengan baik, yaitu: 
• Pemerintah pusat/daerah: membuat Rencana 

Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA), 
mendorong inovasi pemasaran yang berdaya saing 
tinggi melalui e-tourism. Model yang diadopsi 
seperti dari Agoeda Traveloka yang memungkinkan 
pengunjung langsung berinteraksi dengan operator 
wisata. Dengan pola ini tidak ada komisi yang 
diambil dari biro travel yang berlokasi di luar 
Indonesia.

• Pemda: membangun aksesibilitas yang merupakan 
penghubung obyek daya tarik satu dengan obyek 
daya tarik lain serta membangun bandara/
pelabuhan, sarana prasarana angkutan darat serta 
sarana lainnya yang diperlukan.

• Pemda (BUMD)/BUMS: membangun atraksi di 
dalam obyek daya tarik tersebut dengan berbasis 
alam, budaya dan buatan manusia.

• BUMS/masyarakat membangun akomodasi dengan 
taraf internasional sampai dengan eco-lodge (home 
stay berbasis masyarakat).

• Masyarakat: membangun Sapta Pesona (aman, 
tertib, bersih, indah, ramah, dan kenangan)
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Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
Karakteristik hutan konservasi dan hutan 

lindung karena mekanisme pembagian tata ruang 
didasarkan pada slope yang lokasinya banyak berada 
di pegunungan yang merupakan hulu sungai-sungai 
besar. Dengan adanya perbedaan ketinggian, aliran 
air itu dapat dimanfaatkan dengan menggunakan 
teknologi minihidro untuk menghasilkan energi 
terbarukan. Filosofinya adalah adanya hubungan yang 
erat antara energi-air-hutan. Oleh karena itu, saya 
memandang pemanfaatan ini perlu digaungkan di 
tingkat nasional, selain mendapatkan energi yang baik, 
hutannya otomatis dapat diselamatkan. Oleh karena 
itu telah dibuat pondasi dalam hal kebijakan melalui 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka 
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan 
Taman Wisata Alam. 

Kawasan konservasi Indonesia dengan luas 27,2 
Juta hektar memiliki potensi air sebanyak 600 milyar 
kubik air yang belum dimanfaatkan. Peluang bisnis 
konservasi khususnya air, semakin jelas dengan 
diterbitkannya Permenhut Nomor 64 Tahun 2013 
tersebut, dimana pemanfaatan air dalam kawasan 
tersebut diperbolehkan kecuali di blok perlindungan, 
zona inti dan zona rimba. Sesuai peraturan ini, air yang 
boleh dimanfaatkan adalah massa air kemasan) dan 
jasa aliran air baik untuk kepentingan komersiil (air 
minum kemasan, PDAM, menunjang kegiatan industri) 
maupun non komersiil (keperluan rumah tangga, 
kepentingan sosial). 

Besarnya volume air yang dapat dimanfaatkan akan 
sangat bergantung pada debit air minimal pada areal 
yang dimanfaatkan. Selain itu, penetapan volume air 
ini juga akan bergantung kepada beberapa hal seperti 
pemanfaatan yang sudah ada, daya dukung sumber 
air, jumlah penyebaran penduduk di sekitar areal 
pemanfaatan dan proyek pertumbuhannya, dan lain 
sebagainya. Sebagai contoh, volume pemanfaatan air 
untuk komersiil paling banyak adalah sebesar 50% dari 
debit air minimal. Sedangkan pemanfaatan air untuk 
non komersiil adalah sebesar 50% dari volume air 
yang sudah ditetapkan. Sementara itu, hanya 20% dari 
50% volume air yang sudah ditetapkan akan diberikan 
untuk pemanfaatan air konmersiil. Selanjutnya, 

apabila air akan dimanfaatkan untuk kepentingan non 
komersiil dan juga komersiil, volume air yang dapat 
dimanfaatkan adalah sebesar 30% (non komersiil) 
dan 20% (komersiil) dari 50% volume air yang sudah 
ditetapkan. Besaran volume air ini ditetapkan dengan 
mempertimbangkan air sebagai milik publik. Sehingga, 
pemanfaatannya harus diatur sedemikian rupa agar 
kepentingan publik tetap dapat dipenuhi.

Untuk tujuan non komersiil, bisnis ini dapat 
dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga sosial 
dengan jangka waktu perijinan selama lima tahun, atau 
kelompok masyarakat dengan jangka waktu selama 
tiga tahun. Sedangkan untuk tujuan komersiil, dapat 
dilakukan oleh badan usaha atau koperasi, dengan 
jangka waktu perijinan selama sepuluh tahun. Jangka 
waktu perijinan tersebut dapat diperpanjang sesuai 
ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan dalam bentuk ijin 
usaha, selanjutnya dibagi berdasarkan skala usahanya. 
Untuk mendapatkan ijin, para pelaku bisnis ini dapat 
mengajukan permohonannya dengan dilengkapi 
persyaratan. Tata cara perijinan usaha pemanfaatan 
air, dijelaskan melalui skema berikut:
1. Tata Cara/Alur Permohonan Ijin Usaha 

Pemanfaatan Air/Ijin Usaha Pemanfaatan Energi 
Air Komersiil Untuk Skala Mikro dan Kecil (Suaka 
Margasatwa, Taman Nasional dan Taman Wisata 
Alam.

2. Tata Cara/Alur Permohonan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Air/Ijin Usaha Pemanfaatan Energi 
Air Komersiil Untuk Skala Mikro dan Kecil (Taman 
Hutan Raya).

3. Tata Cara/Alur Permohonan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Air/Ijin Usaha Pemanfaatan Energi 
Air Komersiil Untuk Skala Menengah dan Besar 
(Suaka Margasatwa, Taman Nasional dan Taman 
Wisata Alam).

4. Tata Cara/Alur Permohonan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Air/Ijin Usaha Pemanfaatan Energi 
Air Komersiil Untuk Skala Menengah dan Besar 
(Taman Hutan Raya).

5. Tata Cara/Alur Permohonan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Air/Ijin Usaha Pemanfaatan Energi 
Air Non Komersiil (Suaka Margasatwa, Taman 
Nasional dan Taman Wisata Alam).

6. Tata Cara/Alur Permohonan Ijin Usaha 
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Pemanfaatan Air/Ijin Usaha Pemanfaatan Energi 
Air Non Komersiil (Taman Hutan Raya).
Bisnis Konservasi ini memberikan keuntungan 

tidak hanya kepada para pelaku bisnis, namun juga 
masyarakat dan kawasan konservasi dimana peman-
faatan air tersebut dilakukan. Dalam menjalankan 
bisnis ini, para pelaku usaha hanya dikenai iuran 
sesuai peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2014 
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bisnis ini 
akan memberikan keuntungan secara tidak langsung 
bagi ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan 
pelaku bisnis, akan memberikan mutiplier efek bagi 
masyarakat, misalnya membuka peluang kerja atau 
penjualan jasa (makanan/minuman/penginapan/
transportasi, dan lain-lain), penjualan cenderamata, 
dan lain-lain. Iuran yang dikenakan kepada para 
pelaku usaha, akan dikembalikan untuk upaya-upaya 
pelestarian kawasan konservasi. Hal ini dapat diartikan 
adanya jaminan bagi keberlangsungan usaha mereka.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon
Hutan memiliki peranan penting dalam perubahan 

iklim dunia. Dalam hal ini, hutan dapat dinilai sebagai 
penyerap dan penyimpan karbon. Selain itu, hutan 
juga berfungsi sebagai penurun emisi. Sebaliknya, 
hutan dapat pula sebagai sumber emisi apalagi terjadi 
deforestasi dan degradasi. REDD atau Reducing 
Emission from Desorestation and Degradation 
adalah skema intensif yang dikembangkan oleh dunia 
dari upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan 
degradasi hutan oleh negara berkembang. REDD 
diperluas menjadi REDD+ dengan penambahan 
meliputi konservasi, peningkatan stock karbon dan 
pengelolaan hutan lestari. Di tingkat internasional 
sampai COP ke-19 di Warsawa prosedur atau tata cara 
kompensasi finansial negara-negara pengemisi kepada 
negara-negara pengabsorpsi belum juga disepakati. 
Ini berkebalikan dengan pencapaian di dalam negeri 
yaitu dalam konteks bilateral dan multilateral telah 
menghasilkan proyek-proyek voluntary penurunan 
emisi karbon di Indonesia. Tercatat sudah ada 78 
Demonstration Activities, diantaranya yang didukung 
oleh ForClime, GiZ; Indonesian Japan REDD+; 
PES and Climate Change ADB; Climate Change and 
Biodiversity: Program Debt for Nature Swap Tropical 
Conservation Forest Act US Government. Kondisi ini 
ditopang oleh pernyataan Presiden RI di Cancun pada 
tahun 2009 bahwa Indonesia pada tahun 2020 akan 

menurunkan emisi secara voluntary 26% dan atau 41% 
dengan dibantu oleh dunia internasional. 

Karena komponen kehutanan begitu penting di 
dalam penurunan emisi yaitu 14% dari 26% maka 
disusunlah Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca 
(RAN GRK) oleh Bappenas. Yang lebih terpenting lagi 
pada tahun 2014 telah ditetapkan Refference Emisi 
Level di tingkat nasional, yang merupakan acuan awal 
untuk evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan 
emisi rendah. Presiden secara seksama mengevaluasi 
capaian kinerja ini melalui Unit Kerja Presiden bidang 
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Pemanfaatan jasa lingkungan karbon pada tingkat 
nasional telah memenuhi persyaratan utama dengan 
diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 
P. 20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan 
Karbon Hutan. Legal aspect ini merupakan syarat 
penyelenggaraan karbon. Di kawasan konservasi, 
penyelenggaraan karbon telah dilakukan dengan 
membangun Demonstration Activities di Taman 
Nasional; Berbak, Tesso Nilo, Sebangau, dan Meru 
Betiri. Demonstration Activities adalah kegiatan 
pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi 
dan institusi pengelolaan karbon hutan dalam rangka 
fase readiness. Implementasi DA di lapangan, kegiatan 
yang dilakukan adalah untuk penurunan emisi karbon 
hutan, peningkatan simpanan karbon (carbon stock), 
penyerapan karbon (sequestration), dan perubahannya 
menjadi karbon padat yang disimpan dalam biomasa 
hidup, bahan organik mati, dan karbon tanah, serta 
menjaga keseimbangan jumlah karbon padat dalam 
hutan. 

Untuk meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan 
karbon telah dikeluarkan beberapa Peraturan Menteri 
Kehutanan antara lain:
• Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyeleng-

garaan Demonstration Activities Pengurangan 
Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi 
Hutan.

• Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara 
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi 
Hutan.

• Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara 
Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/
atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi 
dan Hutan Lindung.

• Nomor P. 20/Menhut-II/2012 tentang Penyeleng-
garaan Karbon Hutan.
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Guna menindaklanjuti peraturan-peraturan 
tersebut, telah diterbitkan Peraturan Dirjen PHKA 
Nomor P.7/IV-Set/2012 tentang Tata Cara Permohonan 
dan Penilaian Registrasi serta Penyelenggaraan 
Demonstration activities REDD+ di Hutan Konservasi.

Dalam perkembangannya, metode DA-REDD 
di Taman Nasional Sebangau yang didukung oleh 
WWF telah sertifikasi VCS untuk “Rewetting Tropical 
Peatswamp Forest” (VM0027 tersebut) pada Juli 
2014.  Pada 18 November 2014, Climate, Community 
and Biodiversity Alliance telah mengeluarkan hasil 
validasi metode yang digunakan pada DA-REDD di 
Taman Nasional Sebangau dengan kategori “Gold 
level”. Program ini untuk mengkonservasi lahan 
gambut agar kawasan hutan kembali pulih. Sehingga, 
kawasan hutan mampu menghidupi masyarakat sekitar 
dari sumberdaya gambut yang tersedia.  Restorasi 
hidrologi yang dilakukan bertujuan mengurangi emisi 
karbon dari kawasan taman nasional. Ini dilakukan 
di Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah dengan 
membuat pemblokiran kanal/dam secara permanen, 
sederhana, dan semi permanen. Dam dimaksudkan 
untuk mempertahankan tinggi muka air tanah dan air 
permukaan. Geliat ekonomi yang dilecutkan berupa 
budidaya ikan pada reservoir dam yang dibangun, 
penanaman tanaman tropis bernilai ekonomi tinggi, 
pengembangan hasil hutan bukan kayu, kerajinan 
tangan, ekowisata dan jasa lingkungan lainnya.

Sementara implementasi DA-REDD di Taman 
Nasional Berbak yang bekerja sama dengan The 
Zoological Society of London (ZSL) akan memasuki 
fase ke dua (2015-2017). Untuk fase baru ini, program 
REDD+ akan dilakukan berbasis Lansekap Berbak 
untuk Konservasi Habitat Harimau Sumatera (Panthera 
trigis sumatrae).

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi
Panas bumi merupakan energi yang diekstraksi dari 

panas  yang tersimpan di dalam bumi. Saat ini energi 
panas bumi dipergunakan untuk menghasilkan energi 
listrik.

Indonesia memiliki banyak potensi sumberdaya 
panas bumi dan tersebar di seluruh kawasan cincin api. 
Saat ini, tercatat ada 265 potensi lokasi panas bumi 
di Indonesia yang menghasilkan lebih dari 28.000 
megawatt sumberdaya panas bumi, atau setara dengan 
40% potensi panas bumi. Namun, Indonesia baru 
menggunakan 4,4% dari kesemua potensi tersebut atau 
sekitar 1.281 megawatt. 

Dasar Hukum Pemanfaatan Panas Bumi di Kawasan 
Hutan:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya beserta peraturan pelaksanaannya(PP 
Nomor 28 Tahun 2011);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang 
Panas Bumi;
Dalam konteks kawasan konservasi, pemanfaatan 

energi terbarukan panas bumi sudah dapat dilakukan 
dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Jika pada undang-
undang sebelumnya, panas bumi dinyatakan sebagai 
“prosa” pertambangan maka di payung hukum yang 
baru tersebut, panas bumi menjadi pemanfaatan jasa 
lingkungan. Dengan demikian, sektor kehutanan telah 
memberikan pondasi pemanfaatan jasa lingkungan 
panas bumi untuk mewujudkan kemandirian energi 
nasional.
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Peluang dan Tantangan Bisnis Kehutanan 
Indonesia Khusus Wood Working

Oleh: Hj. Soewarni
Ketua Umum ISWA

Pendahuluan
1. Industri wood working 
Indonesia yang pada awalnya 
hanya industri kayu gergajian 
dengan dukungan bahan baku dari 
hutan alam, saat ini telah tumbuh 
menjadi industri kayu lanjutan 

dalam rangka meningkatkan nilai tambah devisa 
ekspor serta memperluas kesempatan kerja dan 
berusaha, yang mengolah kayu dari hutan alam, 
hutan tanaman, hutan hak/tanaman rakyat dan 
perkebunan dengan variasi produk yang cukup 
banyak. Diantaranya:
a. Door and Window 
b. Door dan Window Jamb
c. Wood Flooring
d. Dowels 
e. Scantling
f. Lam Parquet
g. Mozaik Parquet
h. Laminated Finger Joint Stick
i. Finger Joint
j. Finger Joint Board
k. Laminated Block and Profile
l. Housing Component.
m. Bingkai Foto
n. Rumah Prefabrikasi.

2. Masalah pokok yang dihadapi pada saat ini antara 
lain, adalah keterbatasan bahan baku, ekonomi 
biaya tinggi, masih adanya kebijakan Pemerintah 
yang bersifat disinsentif terhadap perkembangan 
industri kehutanan pada umumnya.

3. Selama beberapa tahun sampai saat ini industri 
wood working mengalami pertumbuhan yang 
stagnan dengan rata-rata volume ekspor sekitar 

2,33 juta m³ per tahun dengan nilai ekspor ± USD 
1,2 milyar per tahun.

4. Setelah mencermati secara mendalam kondisi 
industri wood working saat ini dan permasalahannya 
diperkirakan baru akan bisa tumbuh dan 
berkembang apabila Pemerintah melakukan 
langkah-langkah strategis untuk menciptakan iklim 
usaha yang kondusif dalam bentuk antara lain: 
penyederhanaan peraturan dan memperpendek 
rantai birokrasi, memangkas ekonomi biaya tinggi, 
kemudahan bagi bahan baku kayu yang berasal 
dari non hutan alam. Hal ini disebabkan karena 
khususnya bahan baku dari hutan hak antara 
lain sengon dan karet, adalah bentuk ekonomi 
kerakyatan yang mempunyai multiplier efek yang 
positip dan luar biasa.

Latar Belakang
1. Industri perkayuan secara menyeluruh pernah 

menjadi andalan ekspor non migas sejak 
pertengahan tahun 1980-an hingga menjelang 
tahun 2000 sebagai penyumbang devisa nomor 
dua setelah migas, menyediakan kesempatan kerja 
dan berusaha serta mendorong pembangunan 
daerah-daerah yang tersebar diseluruh kepulauan 
Indonesia.

2. Industri perkayuan di Indonesia mempunyai 
keunggulan komperatif yang tidak dipunyai oleh 
negara lain, hal ini ditandai:
1.1 Indonesia mempunyai iklim tropis dengan 

potensi hutan alam dan hutan tanaman serta 
hutan hak sebagai sumber bahan baku yang 
dapat tumbuh dan dipanen lebih cepat dari 
negara lain.
Contoh: acacia, sengon yang dapat dipanen 5 
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s/d 8 tahun.
1.2 Sumber daya hutan bersifat renewable atau 

sumber daya yang dapat diperbaharui sehingga 
dapat memasok bahan baku industri secara 
berkelanjutan apabila dikelola dengan baik.

1.3 Posisi geografis Indonesia sangat strategis, 
merupakan negara kepulauan sehingga akses 
untuk transaksi ekspor dapat dilakukan dengan 
angkutan laut yang lebih ekonomis.

1.4 Ketersedianan sumber daya manusia yang 
cukup besar, menunjang industri kehutanan 
Indonesia.

1.5 Local content cukup tinggi hampir 100%.
1.6 Dari segi kualitas, produk perkayuan Indonesia 

dapat diandalkan.

Kondisi Industri Wood Working
1. Pada era Pak Bob Hasan jumlah industri kehutanan 

industri wood working yang menjadi anggota ISWA 
lebih dari 1.000 perusahaan. Namun semakin lama 
semakin menyusut dan pada tahun 2008 hanya 
tinggal 300 perusahaan yang masih terdaftar, 
namun saat ini tinggal 100 perusahaan yang 
terdaftar sebagai anggota ISWA.
Jumlah industri wood working seluruh Indonesia 
saat ini yang aktif ekspor ± 540 perusahaan.
Sehingga ada ± 440 perusahaan yang potensial bisa 
diajak bergabung menjadi anggota ISWA. 

2. Industri wood working diluar pulau Jawa banyak 
yang tutup karena kelangkaan bahan baku yang 
sangat bergantung pada hutan alam. Saat ini yang 
tumbuh dan berkembang adalah industri perkayuan 
di Pulau Jawa karena banyaknya ketersediaan 
bahan baku dari hutan hak/tanaman rakyat yang 
bukan berasal dari areal hutan negara antara lain 

sengon, karet, jabon.
Industri yang berbahan baku kayu sengon diolah 
menjadi barecore dan blockboard serta veneer 
terbesar ada di Pulau Jawa, sedangkan yang 
berbahan baku kayu karet diolah menjadi finger 
joint laminating, moulding (E2E, S4S), furniture 
dan lain-lain ada di Sumatera Utara dan Lampung.
Khusus untuk produk barecore dan blockboard saja 
dari Pulau Jawa per tahun ekspor rata-rata 2.500-
3.000 container.
Bahan baku industri wood working saat ini hampir 
70% menggunakan kayu non hutan alam.

3. Karakteristik Industri wood working:
a) Umumnya tidak terintergrasi dengan sumber 

bahan baku.
b) Bahan baku dari hutan alam menurun drastis, 

sumber bahan baku beralih ke hutan hak/
tanaman rakyat, hutan tanaman, hutan rakyat 
dan perkebunan.

c) Sebagian besar industri berskala kecil 
menengah, sehingga memerlukan intervensi 
dan fasilitasi Pemerintah.

4. Data ekspor wood working dalam 5 tahun terakhir, 
lihat Tabel 1:

5. Terdapat 10 negara tujuan ekspor terbesar, yaitu:
1. China
2. Taiwan
3. Jepang
4. Vietnam
5. Korea Selatan
6. Saudi Arabia
7. Germany
8. Uni Emirat Arab
9. Australia, dan
10. Yordania

Tabel 1. Data Ekspor Wood Working Dalam 5 Tahun Terakhir

Komponen 2010 2011 2012 2013*) 2014*)

Volume (m3) 1.785.713 2.131.990 2.286.348 3.130.722 2.921.480

Nilai (US$) 1.166.706.643 1.344.605.620 1.331.430.643 1.254.473 1.226.592

Rata-rata (US$/m3) 653 630 582 400 419

ETPIK Aktif 572 575 531 531 505

Ket. *) Hasil kompilasi dan pengolahan data dari SILK oleh ISWA
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Peluang
1. Kayu dari hutan alam sebagai bahan baku industri 

makin terbatas, namun kayu dari hutan hak/ 
tanaman rakyat makin berkembang denga pesat, 
khususnya sengon dan karet yang dapat digunakan 
sebagai bahan baku produk industri kehutanan, 
industri wood working ± 70% menggunakan bahan 
baku kayu dari hutan hak/tanaman rakyat dan eks-
perkebunan.

2. Industri akan berkembang pesat khususnya wood 
working apabila wacana ekspor log dihentikan 
antara lain karena Pemerintah mempunyai program 
hilirisasi dan juga nilai ekspor log yang akan didapat 
tidak akan sebanding dengan nilai kerusakan hutan.

3. Industri kehutanan cukup prospektif apabila 
keunggulan komparatif dapat ditingkatkan menjadi 
keunggulan kompetitif.

4. Untuk meningkatkan pangsa pasar produk kayu 
maka pemberdayaan peranan atase perdagangan 
dan duta besar di luar negeri perlu ditingkatkan 
untuk memberikan informasi pasar khususnya 
untuk pasar-pasar non tradisional yang potensial.

5. Dengan adanya FLEGT (Forest Law Enforcement 
Government and Trade) – VPA (Voluntary 
Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni 
Eropa maka:
- Citra Produk kayu Indonesia akan meningkat
- Daya saing produk kayu Indonesia akan 

meningkat didunia Internasional.

- Posisi tawar Indonesia diharapkan juga 
meningkat dengan adanya skema sertifikasi 
SVLK.

- Dalam jangka panjang ada kenaikan harga.
- Efek domino terhadap pasar dinegara non Uni 

Eropa yang nantinya juga akan ikut menerapkan 
aturan hanya produk berbahan baku kayu yang 
legal yang bisa diterima.

Dimana Amerika, Jepang dan Australia telah 
melakukannya.

6. Indonesia telah mempunyai Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK) yang pembentukannya 
melibatkan multipihak.
SVLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas 
kayu produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan 
para pihak (stake holder) kehutanan yang memuat 
standar kriteria, indikator, verifier, metode 
verifikasi dan norma penilaian.
SVLK merupakan perangkat wajib dalam tata 
laksana pengelolaan hutan dan produksinya yang 
diatur melalui Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (d/h Menteri Kehutanan) beserta 
peraturan pelaksanannya oleh Dirjen yang terkait.

Tantangan
1. Peraturan-peraturan sering berubah sehingga 

berpotensi memberikan iklim yang kurang kondusif 
bagi pelaku usaha selain itu kurang adanya 
sosialisasi.
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2. Era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) analog dengan liberalisasi perdagangan 
yang berkonsekuensi terjadinya persaingan bebas. 
Pada situasi persaingan bebas hanya pihak yang 
kuat yang bisa mempertahankan existensinya dan 
memperluas dominansinya. 

Dalam era globalisasi hanya ada dua opsi, go efisiensi or 
die karena tergilas competitor.

3. Adanya pesaing baru: Malaysia, China dan Vietnam.
4. Dukungan Research dan Development (R&D) 

masih lemah.
5. Tingkat efisiensi dan produktifitas masih rendah.
6. Masalah perburuhan yang berimplikasi mengganggu 

kegiatan produksi serta adanya Undang-Undang 
tenaga kerja yang kurang kondusuif terhadap 
pelaku usaha.

7. Cost of money masih tinggi (usaha sektor 
kehutanan dianggap tidak prospektif bahkan ada 
yang mengganggap masuk negative list).

8. Ada yang memiliki akses langsung ke pembeli tapi 
sebagian besar melalui broker.

9. Sinkronisasi dan koordinasi antara instansi terkait 
belum optimal.

10. Log menjadi objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 
padahal belum mengalami proses sehingga belum 
ada pertambahan nilai.

11. Ekonomi biaya tinggi banyak pungutan resmi 
dan tidak resmi, rantai birokrasi yang panjang 

khususnya yang menyangkut perizinan serta 
infrastruktur yang tidak menunjang.

12. System Verifikasi Legalitas Kayu bagus, membuat 
para pelaku peduli administrasi, teliti terhadap 
dokumen legalitas dan pencatatannya. Biaya SLK 
relatif terjangkau, yang menjadikan mahal adalah 
pensyaratan untuk memperoleh SLK, misalnya: izin 
industri, HO (izin gangguan), Amdal, UKL, UPL 
dan lain sebagainya.

Kesimpulan
1. Peran industri wood working mestinya dapat 

membantu Pemerintah menggerakkan ekonomii 
nasional dalam rangka pencapaian devisa, 
penyerapan tenaga kerja, ekonomi kerakyatan 
sesuaii program Pemerintah yang pro rakyat, 
karena industri wood working tersebar di hampir 
semua propinsi dan produknya mengandung local 
content yang tinggi.

2. Hal diatas bisa tercapai apabila keunggulan 
komparatif seperti tersebut diatas bisa dijadikan 
keunggulan kompetitif dan tantangan bisa dijadikan 
peluang.

3. Para pelaku usaha tidak ingin kemudahan 
hanya ingin diberikan iklim yang kondusif oleh 
Pemerintah, karena pelaku usaha berperan besar 
menghasilkan devisa dan menyerap tenaga kerja.
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Meningkatkan Peluang Usaha-usaha Konservasi Melalui 
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Dr. Ir. Novianto Bambang W., M.Si.

Nofi Sugiyanto, S.Hut., M.Ec.Dev., MA.
Sekditjen, PHKA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pendahuluan
Paradigma lama mengenai 
konservasi sebagai perlindungan 
dan pelestarian sumberdaya alam 
hayati yang telah kita tinggalkan. 
Paradigma tersebut hanya 
mendasarkan pada arti harfiah 

dari conservation sebagai asal kata tersebut. Pada 
perkembangannya, konservasi tidak hanya sebatas 
perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam hayati 
tetapi juga memungkinkan untuk memanfaatkan dengan 
cara-cara yang sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. 
Hal ini sesuai dengan tiga pilar utama konservasi yang 
meliputi perlindungan sistem penyangga kehidupan, 
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara 
lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, 
konservasi diartikan sebagai pengelolaan sumber 
daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara 
bijaksana dan sesuai dengan aturan yang berlaku 
untuk menjamin kesinambungan persediaannya 
dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
keanekaragaman dan nilainya. Dalam implementasinya, 
penerapan konservasi dalam kehidupan manusia dapat 

disinergikan untuk mendukung sistem penyangga 
kehidupan. Hal ini sesuai dengan strategi konservasi 
nasional telah dirumuskan ke dalam tiga hal diantaranya 
pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati 
dan ekosistemnya yang meliputi:
a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan 

pelestarian alam.
b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (dalam 

bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan, 
penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, 
pertukaran, budidaya).
Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dapat 

dipandang sebagai bagian dari upaya konservasi. Jika 
ditinjau dari aspek ekonomi dan ekologi, dapat diartikan 
sebagai usaha mengoptimalkan manfaat sumberdaya 
alam hayati untuk kebutuhan saat ini dan kebutuhan 
masa yang akan datang sesuai dengan kaidah yang 
berlaku.

Salah satu pemanfaatan sumberdaya alam hayati 
secara lestari adalah melalui penangkaran tumbuhan 
dan satwa liar. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 1999 
dan Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005, bentuk-
bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa 
adalah sebagai berikut: a) Pengkajian, penelitian dan 
pengembangan; b) Penangkaran; c) Perburuan; d) 
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Perdagangan; e) Peragaan; f) Pertukaran; g) Budidaya 
tanaman obat-obatan; dan h) Pemeliharaan untuk 
kesenangan. Mekanisme pemanfaatan tumbuhan dan 
satwa liar sesuai dengan Skema 1.

Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.19/Menhut-II/2005, tumbuhan dan satwa 
liar merupakan tumbuhan dan satwa yang hidup 
secara bebas di alam maupun yang dipeliharan oleh 
manusia baik di darat, di laut maupun di udara yang 
masih mempunyai kemurnian jenis (tumbuhan) atau 
mempunyai sifat liar (satwa).  

Penangkaran TSL merupakan salah satu bentuk 
pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari. 
Ruang lingkup penangkaran meliputi pengaturan 
penangkaran yang mencakup ketentuan-ketentuan 
kegiatan penangkaran, administrasi dan pengendalian 
pemanfaatan hasil penangkaran TSL baik yang 
dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Untuk jenis-
jenis yang tidak dilindungi, TSL mempunyai potensi 
yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi 
tersebut mempunyai keunggulan tersendiri dan tidak 
kalah dengan komoditi dari yang lain. 

Tumbuhan dan satwa liar mempunyai peran 
yang cukup penting dalam perekonomian lokal dan 
nasional. Nilai ekonomi keduanya sebagai sumberdaya 
alam hayati sangat dikenal terutama di daerah tropis 
seperti Indonesia. Sampai saat ini tumbuhan dan 
satwa liar merupakan aset yang sangat layak untuk 
dipertimbangkan untuk mendukung perekonomian 
masyarakat. Omzet perdagangan TSL di Indonesia 

mencapai Rp 9 triliun per tahun. Angka tersebut 
merupakan 10% dari omzet perdagangan TSL dunia 
yang meliputi tumbuhan dan satwa (terutama 
perdagangan satwa dilindungi dan satwa langka dunia). 
Kisaran omzet tersebut didasarkan pada data yang 
diperoleh Departemen Kehutanan (Saleh dkk., 2007).

Mengingat potensi yang sangat besar dari tumbuhan 
dan satwa liar, telah muncul konsep baru untuk membuka 
peluang bisnis konservasi. Salah satunya adalah 
melalui usaha penangkaran. Penangkaran merupakan 
suatu upaya memperbanyak jumlah melalui usaha 
pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan 
satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian 
jenis. Bentuk-bentuk penangkaran tumbuhan dan 
satwa liar antara lain (P.19/Menhut-II/2005):
a. Pengembiakan satwa,
b. Pembesaran satwa yang merupakan pembesaran 

anakan yang berasal dari telur yang diambil dari 
alam dan ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol 

Sumber: PP No. 8 Tahun 1999

a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
b. Pertukaran (hanya untuk jenis yang sudah 

dipelihara oleh lembaga konservasi;
c. Peragaan (non komersial);
d. Penangkaran (sebagai induk 

penangkaran);

Izin Pemanfaatan oleh Menteri

Jenis dilindungi Jenis yang Ditetapkan Satwa Buru, 
Turunan Kedua (F2)

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

a. Pengkajian, penelitian dan 
pengembangan;

b. Penangkaran;
c. Perburuan;
d. Perdagangan;
e. Peragaan.

Izin Pemanfaatan oleh KSDA

Jenis Tidak Dilindungi

Skema 1. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
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atau anakan yang diambil dari alam (ranching/
rearing),

c. Perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam 
kondisi terkontrol (artificial propagation).
Bisnis penangkaran telah banyak mengalami 

perkembangan terutama dari segi rekayasa atau 
teknologi yang digunakan. Dalam pengembangbiakan 
satwa baik berupa perbanyakan individu maupun 
melalui reproduksi kawin maupun tidak kawin dalam 
lingkungan buatan atau semi alami dan terkontrol 
dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. 
Sedangkan perbanyakan tumbuhan dilakukan melaui 
berbagai rekayasa dengan menumbuhkan dalam 
kondisi yang terkontrol dengan rekayasa biji, potongan 
(stek) kultur jaringan dan spora.

Prospek Bisnis Penangkaran
Prospek bisnis penangkaran mempunyai peluang 

yang sangat cerah di masa yang akan datang. Seiring 
dengan berkembangnya pasar yang semakin baik di 
dalam maupun luar negeri. Kebutuhan akan kosmetik, 
obat-obatan dan aksesoris yang semakin meningkat, 
membuka peluang yang sangat besar. Perdagangan 
TSL danatau bagian-bagiannya, pada umumnya terjadi 
didasarkan beberapa tujuan diantaranya cinderamata, 
hiasan, mode, obat tradisional China, makanan dan 
daging, hewan peliharaan dan akuarium, kebun 
binatang dan koleksi hidup. Selain itu, terdapat pula 
tujuan-tujuan lain seperti riset biomedis dan pembuatan 
vaksin, pelengkap bahan industri, pakaian, dan hobby.

Tiga negara dalam perdagangan TSL di level Asia 
Tenggara mempunyai peran sebagai sumber atau 
penyedia yaitu Indonesia, Kamboja dan Filipina. 
Sementara negara Asia Tenggara lainnya berperan 
sebagai penyalur maupun konsumen. Konsumen 
terbesar dari perdagangan TSL adalah negara China.

Produsen/
Sumber:
Indonesia
Kamboja
Filipina
Laos
Malaysia
Myanmar
Vietnam

Eksportir

Agen:
Laos
Malaysia
Myanmar
Vietnam
Singapura
Thailand

Re-Ekspor

Kon-
sumen:
China
Malaysia
Vietnam
Singapura
Thailand

Skema 2. Peranan Negara-Negara Asia Tenggara dalam 
Perdagangan TSL

Jika dilakukan sesuai dengan kaidah pemanfaatan 
lestari, perdagangan legal TSL dapat memberikan 
keuntungan sosial ekonomi masyarakat di sekitar 
habitat melalui ketersediaan lapangan kerja dan 
kenaikan pendapatan. Dalam skala nasional hal 
tersebut akan menambah devisa negara dari sektor 
yang sebenarnya mempunyai daya saing tinggi karena 
keunikannya. Penerimaan devisa negara tahun 2009-
2013 disajikan pada Grafik 1. 

Grafik 1. Penerimaan Devisa Negara Tahun 2009-2013
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Sumber: Statistik PHKA, 2013

Realisasi penerimaan di atas merupakan penerimaan 
devisa secara keseluruhan yaitu perdagangan TSL hasil 
penangkaran dan alami. Penerimaan devisa negara 
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khususnya dari TSL hasil penangkaran berdasarkan 
data Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, 
Ditjen PHKA (2015), pada tahun 2013 penerimaan 
sebesar US $ 17,913,356 sedangkan penerimaan pada 
tahun 2014 sebesar US $ 16,791,888. Dari angka 
tersebut, meskipun terjadi penurunan penerimaan 
tetapi hal itu tidak signifikan yaitu sebesar 0,06%. 
Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan devisa dan 
peluang perdagangan TSL hasil penangkaran masih 
tetap tinggi.

Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dari hasil 
penangkaran sangat mungkin untuk diperdagangkan 
dimulai dari turunan kedua (F2). Sebelum memper-
dagangkan spesies tersebut, diwajibkan untuk mem-
buat laporan ilmiah yang membuktikan bahwa per-
dagangan atas spesies tersebut tidak akan mengancam 
keberadaannya di alam. Ijin penangkaran dikeluarkan 
oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan 
Konservasi Alam (PHKA). Skema perijinan penangkaran 
TSL khususnya bagi yang dilindungi berdasarkan P.19/
Menhut-II/2005 yang telah diubah melalui P.69/
Menhut-II/2013 ditunjukkan pada Bagan 1.

Penutup
1. Bisnis konservasi dapat dikembangkan dengan 

berbagai cara yang salah satunya adalah melalui 
bisnis penangkaran tumbuhan dan satwa liar 
dengan tetap mengutamakan prinsip pemanfaatan 
lestari dan kemurnian jenis.

2. Pengembangan bisnis penangkaran mempunyai 
peluang yang sangat besar dan memerlukan 
teknologi dan usaha kreatif guna optimalisasi hasil.
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Bagan 1. Bagan Alur dan Tata Waktu Izin Penangkaran Tumbuhan dan
Satwa Liar yang Dilindungi Undang-Undang.

No. Tahapan Kegiatan
Unit Penyelesaian Ket. 

(Hari)Pemohon Dirjen PHKA Sekditjen PHKA Dir. KKH
1 Pemohon mengajukan permohonan dengan 

kelengkapan dokumen melalui Setditjen PHKA 
kepada Dirjen PHKA

    
2

2 Dirjen PHKA meneruskan kepada Dir. KKH untuk 
ditelaah aspek teknis dan administrasi     5

3 Dir KKH membuat telaahan teknis dan bila 
memenuhi syarat menyampaikan kepada Dirjen 
melalui Setditjen atau bila tidak memenuhi syarat 
ditolak

    

5

4 Sekditjen membuat telaahan hukum dan 
memproses SK Dirjen bila memenuhi syarat atau 
membuat surat penolakan kepada pemohon bila 
tidak memenuhi syarat

 
 

 

 

10

5 Dirjen PHKA menolak atau menandatangani SK izin 
penangkaran     5

      27 Hari

Sumber: Ditjen PHKA, 2014
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Sejarah Perhutani
1. Perusahaan Kehutanan Negara 
Indonesia (Perhutani) dibentuk 
berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 
19 Prp 1960 tentang Perusahaan 
Negara tanggal 30 April 1960, 

sebagai wujud pelaksanaan Demokrasi Terpimpin 
di bidang Ekonomi utamanya pelaksanaan 
ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 
Prp ini menjadi dasar hukum pembentukan unit-
unit ekonomi baru tidak hanya di sektor kehutanan 
tetapi juga di sektor lain seperti PN Pertani, 
Perkebunan Negara, Kereta Api.

2. Di sektor Kehutanan awalnya dibentuk Perusahaan 
Negara (PN) Perhutani di 13 propinsi (Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Riau, 
Sumatra Utara, Aceh, Kalimanan Barat, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara dan Maluku). Akan tetapi setelah 
diadakan evaluasi kelayakan potensi sebagai PN dan 
persetujuan Pemerintah Daerah setempat akhirnya 
hanya dapat dibentuk di 5 provinsi yaitu Direksi 
PN Perhutani Jawa Tengah (1-10-1961). Direksi 
PN Perhutani Jawa Timur (1-11-1961), Direksi PN 
Perhutani Kalimantan Timur (1-1-1962), Direksi 
PN Perhutani Kalimantan Selatan (1-1-1962) dan 
Direksi PN Perhutani Kalimantan Tengah (1-4-
1963) dan satu Badan Pimpinan Umum Prusahaan 
Negara di Jakarta (BPU PN Perhutani).

3. Dengan Perpu No.1 Tahun 1969 tentang Bentuk-
Bentuk Perusahaan Negara, PN –PN Perhutani 
tersebut harus dilebur dan disesuaikan dengan 
bentuk-bentuk Prusahaan Negara yang baru yang 
untuk sektor Kehutanan diubah menjadi Perum 
Perhutani, untuk wilayah kerja Jawa Tengah 

menjadi Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah dan 
Jawa Timur menjadi Unit II Perum Perhutani Jawa 
Timur dengan Kantor Direksi Perum di Jakarta 
(PP No15 Th 1972), Direksi PN Kalimantan Timur 
menjadi Direksi PT Persero Inhutani I, Direksi PN 
Kalimantan Selatan menjadi Direksi PT Persero 
Inhutani II dan Direksi PN Perhutani Kalimantan 
menjadi Direksi PT Persero Inhutani III. Kemudian 
menyusul terbentuknya PT Inhutani IV (Sumtra 
Bagian Utara) dan PT Inhutani V (Sumatra Bagian 
Selatan)

4. Dengan P.P. No 2 Tahun 1978 Jawatan Kehutanan 
Propinsi Jawa Barat bergabung dengan Perum 
Perhutani sehingga wilayah kerja Perum Perhutani 
hampir meliputi seluruh P.Jawa kecuali DKI 
Jakarta dan D.I. Yogyakarta.

5. Pada tahun 2001 melalui PP No 14 Tahun 2001 
Perum Perhutani berubah menjadi PT Persero, akan 
tetapi dengan berbagai pertimbangan utamanya 
dari aspek sosial dan lingkungan, PT Persero 
Perhutani kembali menjadi Perum Perhutani 
dengan PP No.30 Tahun 2003.

6. Dengan PP No 3 Tahun 2014 Perum Perhutani 
menjadi induk Holding BUMN Kehutanan di mana 
PT Inhutani I-V menjadi anak perusahaan Holding 
Perum Perhutani.

7. Semenjak terbentuknya Kementerian BUMN, 
dalam operasionalnya Perum Perhutani berada 
di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan 
bimbingan teknis dari Kementerian Kehutanan

Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Perhutani
1. Periode 1961-1971 (BPU PN Perhutani)

a. Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 menetap-
kan pembubaran Konstituante, berlakunya 
kembali UUD 1945 dan akan dibentuknya 

Perkembangan Bisnis Perusahaan Kehutanan 
Negara Indonesia (Perhutani)

Oleh: Ir. Slamet Soedjono, MBA
Dewan Redaksi MRI
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Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
(MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung 
Sementara (DPAS)

b. MPRS yang terbentuk melalui Penetapan 
Presiden No.2 tanggal 22-7-1959 ditugaskan 
untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan 
Negara.

c. Pidato kenegaraan Presiden Ir. Soekarno pada 
peringatan hari Proklamasi RI tanggal 17 
Agustus 1959 yang diberi judul ”Menemukan 
Kembali Revolusi Kita” yang kemudian diberi 
nama Manipol Usdek menggambarkan secara 
panjang lebar tentang latar belakang Bangsa 
Indonesia ingin merdeka,kekayaan sumber 
alam Indonesia, kemampuan Bangsa Indonesia, 
arah perjuangan dan pembangunan yang 
dikehendaki, target-target yang ingin dicapai 
untun menuju terwujudnya masyarakat yang 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945.

d. Setelah dipelajari oleh Dewan Pertimbangan 
Agung Sementara materi pidato tersebut 
disarankan kepada Presiden untuk dijadikan 
bahan utama penyusunan GBHN. Dengan 
Penetapan Presiden N0. 1 Tahun 1960 materi 
tesebut yang telah disempurnakan oleh Dewan 
Perancang Nasional (embrio Bappenas) resmi 
dijadikan bahan utama utuk penyusunan 
GBHN dan dimintakan kepada MPRS untuk 
segera menetapkan GBHN. Setelah dilakukan 
pembahasan oleh MPRS dikeluarkanlah Tap 
MPRS No I/MPRS/1960 tentang GBHN dan 
Tap No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis 
Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta 
Berencana (GBPPNSB) Tahun 1961-1969.

e. GBPPNSB ini menjadi dasar kebijakan seluruh 
pembangunan di bidang idiologi, politik, sosial, 
ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan.

f. Di lingkungan Perhutani dilakukan penyesuaian-
penyesuaian yang tadinya berbentuk Jawatan 
Kehutanan harus berorientasi kepada bisnis 
kehutanan untuk dapat memperoleh manfaat 
yang sebesar-besarnya dari sumber daya hutan 
tanpa melupakan misi utamanya mengelola 
hutan secara lestari.

g. Dalam kurun waktu ini telah diupayakan untuk 
melakukan berbagai hal antara lain intensifikasi 
di bidang penebangan, mengurangi produksi 
kayu bakar dan meniadakan pembuatan 
sortimen kayu jati yang bersifat pemborosan 
seperti kayu bulung halus dan zwalp, eksploitasi 
hutan secara mekanis di luar Jawa bekerjasama 
dengan Jepang (FDC dan MOFDECO) untuk 
export, memperluas penjualan kayu di dalam 
dan ke luar negeri, membangun pabrik 
pengolahan getah pinus, minyak kayu putih, 
penggergajian mesin di Jatirogo, merehabilitasi 
dan membangun baru sarana dan prasarana 
produksi, ekspor kayu non jati (Agathis), 
budidaya sutera alam, swa sembada pangan, 
dan sebagainya.

2. Periode 1972-1997 (Perum Perhutani) 
a. Tahun 1970–1971 PN Perhutani mengalami 

masa likuidasi dalam peralihan dari PN menjadi 
Perum yang ditandai dengan adanya kelesuan 
usaha dan kondisi pasaran kayu yang belum 
membaik walaupun pembangunan perumahan 
di kota-kota mulai menggeliat

b. Dengan terbentuknya Perum Perhutani 1972 
disertai pengangkatan Direksi baru dan semangat 
baru, dicanangkalah program-program 
peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi 
pengelolaan hutan, diversifikasi usaha, 
intensifikas penyadapan getah, merehabilitasi 
pabrik penggergajian lama dari horizontal 
frame saw menjadi band saw, membangun 
integrated wood industry di Cepu, vineer and 
plywood industry di Gresik, pabrik sutera 
alam di Pati dan Kediri, pabrik gondorukem 
di Cimanggu (Banyumas Barat), Winduaji di 
Bumiayu, Paninggaran (Pekalongan), Jatimekar 
(Pemalang), Garahan di Jember dan Sukun 
(Ponorogo). Dengan dukungan stabilitas politik 
dan keamanan di era Orde Baru waktu itu 
diharapkan dapat dilaksanakannya program-
program pembangunan dan pengembangan 
serta keberlanjutannya oleh beberapa Direksi 
berikutnya yang silih berganti setiap 5 tahun.

c. Dengan dibentuknya PT Persero Inhutani 
I, II, III dan sejalan dengan meningkatnya 
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pengusahan hutan di luar Jawa sebagai dampak 
dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing 
(PMA) dan Dalam Negeri (PMDN) Perusahaan 
Negara di luar Jawa juga ikut berkembang dan 
berperan dalam upaya pemupkan pendapatan 
dan perolehan devisa untuk negara.

d. Adanya larangan ekspor logs tahun 1985 cukup 
menyulitkan bagi Perusahaan Kehutanan 
yang tidak memiliki industri pengolahan kayu 
termasuk perusahaan BUMN Kehutanan di 
luar Jawa tetapi tidak demikian bagi Perum 
Perhutani.

e. Dalam pelaksanaan bisnis kehutanan di 
Perhutani bukan hanya mengejar keun-
tungan yang sebesar-besarnya tetapi tetap 
berkomitmen untuk pengelolaan hutan 
lestari sehingga tidak segan-segan untuk 
berinvestasi dan mengeluarkan pembiayaan 
di bidang pengukuhan hutan, penataan hutan, 
penanaman, pemeliharaan, perlindungan, 
pengamanan, pendidikan, dan pelatihan serta 
litbang; upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sekitar hutan dengan bermacam-
macam proyek seperti insus tumpangsari, 
peternakan sapi dan kambing, perlebahan, 
rumput gajah, kayu bakar dari calliandra dan 
gliricidea, kerjasama Mantri-Lurah (Malu), 
wisata, maupun pembinaan lingkungan. 
Di bidang penanaman hutan diupayakan 
diperolehnya peningkatan potensi tegakan 
dengan pencarian dan pengembangan bibit 
unggul melalui teknik kultur jaringan untuk 
kayu jati, pinus, kayu putih serta penerapan 
teknik silvikultur intensif bekerjasama dengan 
ITB, UGM,IPB.

f. Di bidang indutri dan pemasaran dilakukan 
upaya intensifikasi pengolahan bahan baku 
menjadi bahan jadi atau setengah jadi yang 
meningkatkan nilai tambah antara lain dengan 
peningkatan rendemen, memperkecil limbah, 
peningkatan kualitas hasil olahan dan orientasi 
produknya diarahkan kepada permintaan 
pasar yang semakin bervariasi seperti untuk 
furniture, door and window component, 
flooring, decorating, rosin soap serta produk 

turunan gondorukem lainnya.
3. Periode 1998–2015 (Perum Perhutani dalam Era 

Reformasi)
a. Pada awal hingga menjelang akhir tahun 

Sembilan puluhan kondisi perekonomian dan 
sosial–politik nasional dapat dikatakan kondusif 
untuk melakukan aktivitas bisnis termasuk di 
sektor kehutanan sehingga berbagai rencana 
dan program dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Akan tetapi akhir tahun Sembilan puluhan 
tepatnya mulai tahun 1998 terjadilah gejolak 
politik, sosial, dan keamanan yang berdampak 
jauh kepada perekonomian dan kehidupan 
sosial pada umumnya. Krisis ekonomi yang 
ditandai dengan merosotnya nilai rupiah 
terhadap dollar yaitu dari Rp.2.200 per dollar 
Amerika menjadi Rp.10.000 bahkan sampai 
Rp.15.000 per dollar AS berdampak luas tidak 
hanya di bidang perekonomian tetapi juga 
kepada pemerintahan, sosial–politik, keamanan 
dan ketertiban yang kemudian disebut krisis 
multi dimensi. Selain mengakibatkan jatuhnya 
pemerintahan orde baru, kenaikan harga-harga, 
pemutusan hubungan kerja massal; hutan-
hutan Negara di Jawa dan di luar Jawa menjadi 
sasaran penjarahan oleh masyarakat secara 
massal dan besar-besaran sehingga dalam 
waktu 3 tahun hutan-hutan Negara khususnya 
di Jawa yang dikelola Perhutani mengalami 
kehancuran hingga 60 persennya. Hutan jati 
dan pinus yang masak tebang dapat dikatakan 
ludes dijarah. Di bidang politik sepertinya 
dicapai kemenangan besar dengan jatuhnya 
orde baru dan bangkitnya orde reformasi, tetapi 
di bidang perekonian khususnya kehancuran 
sumber daya alam dan produksi nasional 
membawa pengorbanan yang sangat parah, 
termasuk meningkatnya pengangguran akibat 
PHK. Suasana politikpun cukup terpengaruh 
dengan kesan adanya pelaksanaan demokrasi 
yang kebablasan dengan demo-demo yang 
tidak henti-hentinya disertai tindakan anarkhis 
dan pengrusakan-pengrusakan. Disisi lain 
memang diperoleh kemajuan mendasar dengan 
direvisinya UUD 1945, penegakan hukum dan 
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pemberantasan korupsi yang jelas arahnya.
c. Setelah krisis multidimensi yang berlangsung 

selama lebih kurang 3,5 tahun mereda, 
diperintahlah Perum Perhutani oleh yang 
berwenang untuk melakukan upaya-upaya 
rehabilitasi besar-besaran terutama terhadap 
lahan hutan yang dirusak massa.

d. Untuk memulihkan luka akibat reformasi dan 
sejalan dengan tujuan reformasi, dicarilah 
berbagai upaya terobosan perbaikan tidak 
hanya di bidang teknis tetapi juga dibidang 
ketatalaksanaan termasuk reformasi organisasi 
dan tata kerjanya, diantaranya Administratur 
yang akhirnya sampai ke tingkat Kepala 
Unit tidak boleh lagi menangani penjualan 
hasil hutan dan mengurus industri, untuk 
itu ditetapkan petugas/pejabat baru yang 
bertanggungjawab menanganinya, membatasi 
kontak langsung petugas pemasaran dengan 
pembeli, penggunaan computer yang semakin 
diintensifkan termasuk di bidang keuangan dan 
personalia (SDM), menertibkan konflik-konflik 
dengan masyarakat.

e. Dengan semakin intensifnya peran Kementerian 
BUMN, Kementerian Kehutanan dan Dewan 
Pengawas dalam pembinaan Perum Perhutani, 
semakin banyak hal-hal atau masalah yang 
harus diperbaiki, disempurnakan, ditingkatkan, 
dan diperbaharui. Usaha-usaha yang bersifat 
pengembangan perusahaan dan investasi yang 
rendabel mendapat dukungan dan dorongan 
positif antara lain industri kayu non jati di 
Kediri, pabrik pengolahan produk turunan dari 
gondorukem dan terpentin di Pemalang.

f. Jabatan Direksi semakin terbuka bagi orang 
luar Perhutani baik dari Kementerian BUMN 
maupun Kementerian Kehutanan.

g. Reformasi organisasi untuk mengatasi berbagai 
persoalan bisnis agar bisa memberikan 
pelayanan yang prima kepada pelanggan terus 
dilakukan dengan menggunakan istilah atau 
penamaan baru yang mudah dikenal publik dan 
dunia bisnis.

Hasil Operasional Kegiatan
1. Era BPU Perhutani (1961–1971)

a. Pada awalnya BPU Perhutani mempunyai 
harapan besar akan dapat melaksanakan ide-
ide pengembangan perusahaan sesuai misi 
bisnisnya karena telah diberikan kewenangan 
penuh untuk dapat melakukannya, walaupun 
tantangan yang dihadapinya cukup besar seperti 
ketersediaan sarana- prasarana yang terbatas 
dan konvensional , penyesuaian cara kerja dan 
sikap mental pegawai yang berasal dari birokrat 
Jawatan Kehutanan.

b. Akan tetapi selang beberapa bulan semenjak 
berdirinya BPU Perhutani terjadi gejolak 
politik yang berdampak besar yaitu dengan 
dikeluarkannya Tri Komando Rakyat 
(Trikora) oleh Presiden RI sebagai pernyataan 
perang terbuka untuk merebut Irian Barat 
dari penjajah Belanda, setelah cara-cara 
diplomatis berkali-kali gagal/tidak berhasil.
Perjuangan ini meminta pengorbanan yang 
besar baik harta,dana, jiwa raga dan dampak 
kesulitan ekonomi akibat dari membubungnya 
harga-harga kebutuhan hidup masyarakat. 
Perjuangan ini memang membuahkan hasil 
dengan diserahkannya Irian Barat kepada 
Pemerintah RI pada tanggal 1 Mei 1963 melalui 
pemerintahan peralihan (UNTEA).

c. Tidak lama setelah berhasil merebut Irian 
Barat disusul dengan gejolak politik baru 
dengan dicanangkanya Dwi Komando Rakyat 
(Dwikora) dengan slogan “Ganyang Malaysia” 
suatu perintah perang gerilya menghadapi 
Malaysia yang dianggap antek neokolonial 
Barat. Sementara itu terjadi pertengkaran 
dan perebutan pengaruh antar partai politik 
terutama kepada PKI yang diduga akan 
merebut kekuasan Negara RI. Demo-demo 
yang bersifat agitasi, provokasi, pengrusakan, 
berlangsung terus-menerus yang kemudian 
berakhir dengan meletusnya pemberontakan 
oleh PKI dengan Gerakan 30 September 1965 
(G30 S/PKI) yang banyak membawa korban 
jiwa termasuk beberapa Perwira Tinngi TNI 
AD. Pemberontakan ini memang segera dapat 
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ditumpas dengan korban ratusan ribu jiwa yang 
dituduh antek-antek PKI, tetapi yang membawa 
dampak luas juga adalah upaya perbersihan 
oknum-oknum yang diduga terlibat sehingga 
banyak pegawai dan karyawan Perhutani 
yang harus dipecat yang dengan sendirinya 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
Di bidang ekonomi terjadi kemerosotan besar 
dengan terjadinya hiper inflasi hingga 600%. 
Oleh karena itu kinerja Perhutani pada periode 
ini tidak bisa optimal.

d. Beberapa indikator pencapaian kinerja.
-  Produksi logs jati 312.388 m3 (1962), 

372.706 m3 (1966), 467.761 m3 (1968), 
500.400 m3 (’69)

-  Produksi logs rimba 99.762 m3 (`1962), 
380.400 m3 (’69)

-  Produksi gergajian jati +rimba 22.178 m3 
(1962), 42.000 m3 (’69)

-  Bantalan KA jati +rimba 905.637 batang 
(1962)

-  Kayu bakar jati + rimba 944.554 sm (1962), 
605.200 (’69)

-  Getah pinus (ton) 6.262 (’69)
-  Gondorukem (ton) 693 (1967) 2.585 (’69)
-  Minyak kayu putih (Liter) 56.000 (1966) 

48.682 (’69)
-  Ekspor kayu jati 5.063 m3 (1963),12.692 m3 

(1966),18.683 m3 (1968), 9.405 (69)
-  Ekspor kayu rimba 6.153 m3 (1963), 273.564 

(’69)
-  Penjualan dln logs jati 201.955 m3 (1966), 

423.557 m3 (1968), 466.185 (’69)
-  Penjualan dln logs rimba 37.224 M3 (’69)
-  Pendapatan Persh (juta rp) 6.166 (’69) 
-  Pengeluaran Persh (juta rp) 4.999 (’69)

2. Era Perum Perhutani Masa Orde Baru (1972-1997)
a. Masa ini mencakup waktu yang lama (25 

tahun) dengan berganti-ganti pimpinan Direksi 
setidaknya 4 kali masa jabatan Direksi namun 
dengan kondisi ipoleksos yang stabil dan 
pimpinan nasional yang satu setiap pergantian 
Direksi tidak membawa gejolak yang berarti.

b. Beberapa kebijakan yang telah dirintis dan 
dikembangkan oleh Direksi sebelumnya banyak 

yang dilanjutkan bahkan dikembangkan dan 
disempurnakan seperti upaya intensifikasi di 
berbagai bidang, ekstensifikasi, diversifikasi 
usaha, modernisasi dan konsolidasi internal.

c. Walaupun rencana dan system kerja Perhutani 
tidak mengikuti system Repelita (Rencana 
Pembangunan Lima Tahunan) yang didasarkan 
pada GBHN tetapi tetap saja harus berkiblat ke 
sana

d. Seperti diuraikan pada bagian kebijakan 
Perhutani di atas dan dengan kondisi ipoleksos-
budhankam yang kondusif hampir semua 
rencana pengembangan bisnis perusahaan 
dapat dilaksanakan dengan baik yang antara 
lain dalam jangka waktu yang lama Perhutani 
tidak pernah mengalami rugi secara akuntasi 
dan selalu mendapatkan penilaian wajar tanpa 
syarat dari auditor pemerintah yang berwenang.

e. Beberapa indikator kinerja Perhutani selama 25 
tahun.

No. Uraian 1975 1980 1985 1990 1996
1 Prod k.pertuk 

jati (m3)
523.165 614.649 752.303 777.269 836.224

2 Prod k.pertuk 
rimba (m3)

59.781 218.838 241.708 490.550 986.529

3 Prod 
K.gergajian jati 
(m3)

4 Prod k.bakar 
(sm)

426.667 423.534 422.262 372.883 346.554

5 Prod getah 
pinus (ton)

7.951 11.246 9.195 67.250 84.304

6 Prod 
gondorukem 
(ton)

5.244 3.365 14.315 37.290 55.922

7 Prod terpentin 
(ton)

366 263 1.485 4.286 10.174

8 Prod minyak 
kayu putih (ltr)

80.104 89.967 144.106 184.892 265.475

9 Penj. dln.logs 
jati (m3)

533.629 498.429 632.865 584.404 662.297

10 Penj. dln.logs 
rimba (m3)

59.657 193.464 240.505 477.522 890.287

11 Penj. 
dln.k.gergaj.
jati+rimba

19.487 7.988 15.194 47.244 37.653

12 Penj. 
dln.k.bakar 
jati+rimba (sm)

420.099 364.714 422.689 385.793 274.732
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13 Penj. dln.
gondorukem 
(ton)

3.060 4.750 5.283 13.450 20.089

14 Penj. dln.
terpentin (ton)

523 1.264 851 2.713

15 Penj. dln. 
minyak kayu 
putih (kg)

85.407 94.045 128.164 195.726 265.979

16 Ekspor T.O. 
playwood (lbr)

14.146 4.056

17 Ekspor garden 
furniture (m3)

8.859

18 Ekspor 
lamparket (m2)

49.257 141.308

19 Ekspor plinth 
skrting (ml)

150.358 231.703

20 Ekspor 
parquet block 
(m2)

90.690 8.489 356.196 487.819

21 Ekspor 
parquet 
mozaik (m2)

98.596 26.442 107.964 478.819

22 Ekspor 
gondorukem 
(ton)

693 1.725 9.278 30.788 34.143

23 Ekspor 
terpenting 
(ton)

5.217 7.104

3. Era Perum Perhutani Masa Reformasi Hingga 
Sekarang (1998-2014)
a. Menjelang akhir tahun Sembilan puluhan 

kondisi politik dan ekonomi memanas dengan 
adanya gerakan reformasi dari masyarakat 
yang menuntut ditegakkannya demokrasi, 
penegakan hukum dan keadilan, serta 
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN). Gerakan semakin kuat dipicu oleh 
rontoknya perekonomian akibat merosotnya 
nilai tukar rupiah terhadap dollar AS 4-6 kali 
sehingga mengacaukan dunia perekomian dan 
perbankan yang akhirnya menimbulkan krisis 
multidimensi.

b. Dengan gerakan people power pemerintahan 
Orde Baru jatuh dan digantikan oleh Orde 
Reformasi, namun gerakan ini berkembang 
salah arah menjadi gerakan anarkhis dengan 
melakukan pengrusakan-pengrusakan, pem-
bakaran bahkan pembunuhan; termasuk 
penjarahan hutan secara massal dan besar-
besaran.

c. Hingga tahun 2005 Perhutani berjuang keras 
untuk melakukan pembenahan, rehabilitasi, 
konsolidasi yang dijiwai semangat reformasi 
yang sebenarnya dengan mencari berbagai 
cara terobosan dan inovasi baik di bidang 
teknis, administrasi maupun ketatalaksanaan 
perusahaan.

d. Di bidang teknis dilakukan rehabilitasi 
besar-besaran terutama penanaman kembali 
lahan hutan yang rusak akibat penjarahan, 
penggunaan metode silvikultur intensif 
dengan menggunakan bibit-bibit unggul untuk 
meningkatkan riap tahunan dan produktivitas 
hutan, pemupukan dan pemeliharaan yang 
teratur, meningkatkan usaha pensejahteraan 
masyarakat sekitar hutan, menggunakan 
semboyan-semboyan pro poor, pro job dan pro 
growth.PerubahanKebijakan pengelolaan hutan 
yang tadinya didasarkan pada timber estate 
based management menjadi resource based 
management juga menjadi perhatian penuh 
oleh Perum Perhutani dengan menemukan 
dan mengembangkan usaha-usaha baru 
seperti usaha pengemasan dan penjualan air 
mineral,pariwisata alam,membangun pabrik 
pengolahan produk turunan gondorukem dan 
terpentin (Glicerol) Rosin Ester, A-Pinene, 
A-Terpinoel, Cineol, D-Limonen, EB-Pinene, 
D-Carene. Juga dikembangkan wisata gunung 
dan wisata hutan di sekitar Bogor dan Bandung. 
Di KPH Semarang sedang ditanam penanaman 
gliriciddae besar-besaran (ditargetkan men-
capai 2.000 ha) yang dikerjakan oleh investor 
dari Korea untuk pembuatan wood pallet yang 
pabriknya akan dibangun oleh investor tersebut, 
dimana hasilnya untuk diekspor ke Korea.

e. Di bidang ketatalaksanan dilakukan 
peningkatan pelayanan prima kepada 
masyarakat, peningkatan peran masyarakat 
dalam pengelolaan hutan, rasionalsasi 
organisasi dengan dilakukannya pemisahan 
tugas yang bisa menimbulkan penyalahgunaan 
wewenang dan lebih mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakat secara transparan 
dan clean. Beberapa contoh perubahan 
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adalah Kepala Unit I, II, III diubah menjadi 
Kepala Divisi Regional yang tugasnya lebih 
diutamakan kepada pengelolaan sumber daya 
alam hutan, tidak lagi mengurus bidang tugas 
pemasaran dan industri. Untuk kedua hal ini 
dibentuk Divisi Komersial dan Divisi Industri 
yang bertanggung jawab langsung ke Direksi. 
Selain itu dibentuk pula Divisi Gondorukem, 
Divisi Bisnis Wisata dan Agribisnis dan Divisi 
Pengelolaan Asset mengingat pentingnya peran 
ketiga bidang tersebut untuk pengembangan 
bisnis Perhutani. Prinsip-prinsip Pengelolaan 
Hutan Lestari (PHL) dan Good Corporate 
Governance (GCG) sangat menjadi perhatian 
Perhutani terutama setelah era reformasi.

f. Apabila mengikuti perkembangan Perhutani 
selama ini yang nampak survive dan semakin 
baik,tidak demikian halnya Inhutani yang selama 
1,5 dekade terakhir kurang dapat menunjukan 
kinerja yang menggembirakan disebabkan oleh 
beberapa hal bahkan ada kecenderungan terus 
menurun, maka Pemerintah telah mengambil 
kebijakan untuk menggabungkan Inhutani 
untuk menjadi anak perusahaan holding Perum 
Perhutani.

g. Dalam periode ini terjadi pengurangan kawasan 
hutan yang dikelola Perhutani dari 2.988.222 
ha menjadi 2.444.998 ha.

h. Visi Perhutani terakhir adalah Menjadi 
Perusahaan Unggul dalam Pengelolaan 
Hutan Lestari, sedangkan Misinya adalah 
Mengelola Sumberdaya Hutan secara Lestari 
(Planet), Meningkatkan Manfaat Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan bagi Seluruh Pemangku 
Kepentingan (People) dan Menyelenggarakan 
Bisnis Kehutanan dengan prinsip Good 
Corporate Governance (Profit).

i. Tata Nilai Perusahaan yang dianut adalah 
berkelanjutan, ekselen, responsibilitas, matang, 
akuntabilitas, kerja sama tim, nilai tambah, 
agilitas. 

j. Beberapa indikator pencapaian kinerja 
Perhutani 1998-2014

No. Uraian 2010 2012 2014
1 Produksi

Kayu pertukangan jati (m3) 450.032 403.432 455.955
Kayu pertukangan rimba (m3) 469.429 525.488 462.692
Kayu bakar jati dan rimba 
(sm)

29.543 35.688

Getah pinus (ton) 42.349 50.733 80.564
2 Produk Industri

Kayu gergajian jati (m3) 13.678 16.265 22.230
Vinir (1000 lbr) 2.641 2.483 51
Garder furniture (m3) 363 558 271
Parket block M3) 265 499 1.193
Parket mozaik (m2) 369
Plywood sengon (m3) 21.852
Minyak kayu putih (kg) 355.019 309.449 275.647
Gondorukem (ton) 53.157 70654 60.790
Terpentin (ton) 10.605 15.345 12.759
Madu (ltr) 49.914 239.702 219.112

3 Penjualan dalam negeri
Logs jati (m3) 395.359 390.288 352.728
Logs rimba (m3) 378.766 586.448 344.031
Kayu bakar jati + rimba (sm) 29.734 40.288 17.240
Kayu gergajian jati + rimba 
(m3)

6.186 6.204 19.245

Vinir jati (1000 lbr) 104 173 187
Plywood sengon (m3) 33.312
Garden furniture (m3) 391 206
Gondorukem (ton) 10.699 8.434 6.627
Minyak kayu putih (kg) 223.518 309.633 275.693

4 Penjualan ekspor
Vinir jati (1000 m2) 833 780 116
Garden Furniture (m3) 3.075 1.119 396
Flooring (m2) 6.237 4.869 4.175
Gondorukem (ton) 43.574 71354 52.987
Terpentin (ton) 7.083 15.577 7.716

5 Keuangan
a. Pendapatan (milyar Rp) 2.877 3.676 4.375
b. Pengeluaran (milyar Rp) 2.623 3.653 4.121
c. Perhitungan laba rugi 

(milyar Rp)
- Hasil usaha 3.144 3.566 4.605
- Harga pokok penjualan 1.929 2.679 30.32
- Laba kotor 1.215 876 1.572
- Laba usaha 615 188 531
- Laba sebelum pajak 683 264 454
- Laba bersih 633 202 370
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d. Kewajiban kepada Negara 
(pajak, dll)

360 456 533

e. Penjualan dln+ekspor 
kayu (milyar Rp)

1.555 1.587 2.199

f. Penjualan dln+ekspor non 
kayu (milyar Rp)

967 1.444 1.928

g. Rasio pendapatan penj. 
non kayu: sel.penj. hh (5)

38 47 48

6 Penanbahan hutan (ha)
a. Rutin 3.319 3.173 4.184
b. Pembangunan 62.713 35.233 35.535
c. Lainnya 4.647 6.047 28.045

Demikian gambaran perkembangan usaha bisnis 
Perhutani selama 16 tahun terakhir yang ditandai 
dengan peningkatan prestasi juga adanya pembaharuan 
usaha seperti penanaman karet, membangun pabrik 
plywood sengon dan produk derivate gondorukem. 
Rasio pendapatan dari penjualan hasil hutan non kayu 
terus meningkat, jika pada tahun delapan puluhan-
sembilan puluhan besarnya antara 20-25%, tahun 2010 
menjadi 38%, tahun 2012 mencapai 47%, tahun 2014 
diperkirakan 48%, tahun 2015 diharapkan menjadi 
51%, sehingga peran produksi hasil hutan non kayu 
semakin signifikan.

Penutup
Pengelolaan hutan di Jawa yang padat penduduk 

(60% penduduk Indonesia menempati pulau ini) 
bukanlah hal yang mudah apalagi dengan misi usaha 
secara bisnis yang sehat karena banyaknya tantangan 
dan kendala yang ada di samping adanya peluang yang 
cukup menguntungkan dari segi aksesibilitas, dekat 
dengan konsumen dan tanah yang relatif subur. Untuk 
dapat terus mengembangkan inovasi dan kreativitas 
diperlukan tenaga yang handal, disiplin, loyal dan 
integritas yang tinggi. Potensi dan produktivitas lahan 
hutan harus terus ditingkatkan untuk dapat memenuhi 
tantangan pembangunan guna menningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi 
lingkungan.

Sumber dan referensi penulisan:
1. Buku Sejarah Kehutanan Indonesia.
2. Laporan Tahunan BPU Perhutani 1969.
3. Laporan-laporan Tahunan Perum Perhutani.
4. Buku-buku Statistik BPU dan Perum Perhutani.
5. Pengalaman penulis 25 tahun bekerja di Perhutani.

Pabrik Derivat Gondorukem & Terpentin “Perhutani Pine Chemical Industry “, merupakan industri pengolahan Getah Pinus 
menjadi produk derivat ( Gliserol Rosin Ester, Alpha Pinene, Alpha Terpineol dll.) milik Perum Perhutani, beroperasi pada 
Maret 2014 yang berlokasi di Pemalang, Jawa Tengah.
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Mat Juri terlihat menenteng celurit 
setelah menebas beberapa 
tanaman kaliandra yang tumbuh 
di belakang rumahnya. Batang-
batang kaliandra yang telah 
dipanen ini disiapkan untuk 
digiling menjadi wood pellet di 

pabrik wood pellet Gerbang Lestari yang lokasinya 
sekitar dua kilometer dari rumahnya. Ada sekitar 1 
hektar lahan milik Mat Juri yang ditanami kaliandra 
dalam program penananaman Kebun Energi Kaliandra 
proyek ICCTF Kemenhut. Mat Juri tidak sendirian, 
karena ada sekitar 200 anggota kelompok tani Gerbang 
Lestari (dulu Gunung Mereh) aktif menanam di lahan-
lahan milik di wilayah Kecamatan Geger, Bangkalan 
Madura. 

Sebetulnya mereka aktif menanam sudah sejak 
tahun 70 an, era dimulainya program penghijauan 
oleh pemerintah. Lahan-lahan gundul pada saat itu 
terbentang dimana-mana karena memang salah urus. 
Program penghijauan yang digagas oleh Haji Noeryanto 
bersama para ulama di Geger, disambut oleh Transtoto 
Handadari yang saat itu menjabat sebagai Kepala 
Balai RLKT di Kabupaten Bangkalan. Tantangan yang 
dihadapi pemerintah saat itu memang berat, stigma 
politik masyarakat terhadap partai kekuasaan sungguh 
kejam. Masyarakat Bangkalan pada era itu masih kental 
dengan partai politik tertentu yang menganggap bahwa 
semua bantuan dan barang-barang milik pemerintah 
dianggap haram, sehingga tanaman akasia, mahoni, 
dan buah-buahan bantuan pemerintah-pun disebut 
sebagai “pohon kafir”. Oleh karena itu peran ulama 
karismatik seperti ayahnya Abah Irham sangat besar 
untuk menstimulasi program penanaman melalui 
pendekatan akidah Islam. Masyarakat pun pada 

akhirnya tidak menolak lagi.
Perjalanan para petani dan kelompok tani di 

Kecamatan Geger Bangkalan ini dari tingkatan petani 
menuju pada level industrialisasi berbasis masyarakat, 
sangat menarik untuk dikaji. Bisa jadi ini merupakan 
lompatan budaya yang terlalu jauh sehingga ada 
kekhawatiran sebagian pihak bahwa mereka belum 
siap menghadapi dunia bisnis yang penuh tantangan. 
Forest Management Unit (FMU) Gerbang Lestari 
sebetulnya telah melampaui harapan banyak orang. 
Gapoktan ini telah berhasil mengantongi sertifikat 
ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) pada 
tahun 2010. Sertifikat yang prestisius ini merupakan 
bukti bahwa petani bisa mengelola hutan rakyat secara 
lestari dengan memegang prinsip sustainability by 
the tripple bottom line: planet, people, profit. Di era 
Orde Baru, Gapoktan di wilayah ini juga memperoleh 
penghargaan “Kalpataru” dari pemerintah atas upaya-
upayanya menghijaukan lahan kritis dan mitigasi 
banjir. Kondisi hutan rakyat yang hijau yang banyak 
ditumbuhi dengan tanaman untuk kayu pertukangan, 
kelembagaan kelompok petani yang aktif, dan akses 
Madura yang semakin terbuka sejak Jembatan 
Suramadu dioperasionalkan, merupakan faktor yang 
mendorong pengembangan kelompok tani ini menuju 
tahap industrialisasi yang low carbon economy. 

Pada tahun 2013, dana bantuan dari ICCTF 
(Indonesia Climate Change Trust Fund) mengalir 
ke Kementerian Kehutanan melalui sebuah proyek 
pengembangan kebun energi kaliandra dan pabrik 
wood pellet skala inkubator. Dr. Yetti Rusli sebagai 
penggagas awal bersama dengan IDEAS Consultant 
dan Ditjen BPDAS PS ikut memperjuangkan proyek 
yang “seksi” dimata banyak pihak donor dan penggiat 
perubahan iklim.

Dari Hulu Sampai ke Hilir: Model Bisnis Kebun 
Energi dan Wood Pallet Bangkalan

Oleh: Daru Asycarya
Presiden Direktur Ideas Konsultan
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Penerapan Konsep Hulu–Hilir
Proyek yang didanai oleh ICCTF ini menjalankan 

program utama yaitu: 1. Membangun kebun energi 
kaliandra merah dengan pola Short Rotation Coppice 
System (SRC) atau 3T yaitu Tanam, Tebang, Trubus; 2. 
Membangun industri pelet kayu berbasis masyarakat 
dalam skala inkubator, dan 3. Mengembangkan kapasi-
tas dan edukasi ke berbagai pihak seperti masyarakat 
terutama petani dan kelompok tani, pemerintah lokal, 
pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan. 
Setelah dua tahun (21 bulan) proyek ini dijalankan, 
beberapa hasil utama yang bisa dikembangkan adalah: 
214 hektar kebun kaliandra merah yang siap menyuplai 
bahan baku wood pellet dan karbon tersimpan dalam 
bentuk biomasa; satu unit bangunan pabrik seluas 
200 m2 beserta mesin-mesin pengolah wood pellet 
dan sambungan listrik PLN 197 KW yang kini telah 
menghasilkan produk wood pellets; kelembagaan 
masyarakat yang sudah tertata untuk mengelola kebun 
energi dan industri wood pellet, proses penghitungan 
karbon tersimpan dan monev, training dan bimbingan 
teknis petani, serta pengadaan barang dan jasa yang 
mendukung operasional proyek. 

Pembangunan Kebun energi yang terintegrasi 
dengan pabrik pengolahan energi biomasa merupakan 
penerapan prinsip carbon neutral dan baru pertama 
kali diterapkan di Indonesia, tepatnya di Bangkalan, 
Madura. Kebun Energi kaliandra merah dibangun 
oleh masyarakat atau kelompok tani FMU Gerbang 
Lestari yang terdiri dari 10 kelompok tani. Mereka 
mengembangkan persemaian kaliandra di perwakilan 
kelompok dan menanam kaliandra dan ditanam di 
kebun energi menggunakan teknik silvikultur yang 
sesuai dengan kondisi setempat. Panen kaliandra 
baru bisa dimulai pada bulan Mei 2014 atau tepatnya 
setelah tanaman kaliandra berumur 14 bulan. Panen 
ini menandai aktivitas pabrik CV gerbang Lestari telah 
dimulai. Berdasarkan pengolahan data penghitungan 
karbon di Kebun Energi, perkiraan penurunan emisi 
(Estimated Emission Reducation) pada areal kebun 
energi kaliandra FMU sebesar 69,69 ton CO2eq/ha/
tahun (emisi kebun energi kaliandra)–22,02 ton 
CO2eq/ha/tahun (emisi hutan rakyat FMU) = 47,67 ton 
CO2eq/ha/tahun.

Sampai dengan akhir proyek ini telah dihasilkan 

wood pellets oleh CV Gerbang Lestari dan telah 
tersimpan di Gudang produksi sebanyak 15 ton. 
Pengembangan industri wood pellet berbasis 
masyarakat berskala inkubator dibangun di atas 
tanah, dengan luas sekitar 200 m2. Walaupun berada 
ditengah-tengah kampung, CV Gerbang Lestari telah 
mengantongi semua persyaratan legalitas pabrik 
seperti SIUP, TDP, HO, dan Akta Pendirian. Petani dan 
karyawan pabrik telah memperoleh pendidikan dan 
training manajemen pabrik dan pengolahan mesin-
mesin pengolah wood pellet dan mereka mampun 
mengembangkan pengetahuan mesin dan produksi 
wood pellet berdasarkan ujicoba dan pengalaman 
empirik. 

Proyek ini juga menjalankan aktivitas pengem-
bangan kapasitas petani dan kelembagaan melalui 
program training, Focus Group Discussion (FGD), 
dan bimbingan teknis. Kegiatan training dan FGD ini 
meliputi pengembangan persemaian, penanaman, 
monev, dan pemeliharaan kebun energi kaliandra. 
Dalam konteks pengembangan model bisnis, aturan 
internal, policy, visi, misi, nilai-nilai, model produksi, 
model profit sharing, dan sebagainya mengkaitkan 
antara proses produksi wood pellet dengan kemampuan 
kebun energi kaliandra memasok bahan baku. Model 
bisnis ini menjadi modal utama pengelola pabrik CV 
Gerbang Lestari menjalankan aktivitas bisnis yang 
bercorak kerakyatan.

Model Bisnis yang Inspiratif
Model Bisnis ini adalah contoh yang menarik yang 

bisa dikembangkan di tempat lain melalui scale up dan 
replikasi karena memberi dampak positif yang luas. Dari 
kebun energinya bisa meningkatkan kesuburan tanah, 
menghasilkan kayu energi, lebah madu, dan pendapatan 
ekonomi masyarakat. Sedangkan keberadaan pabrik 
wood pellet yang dikelola oleh masyarakat adalah 
sebagai salah satu contoh penciptaan industri hilir 
yang akan menyerap produksi kebun energi dan 
menghasilkan nilai tambah produk kayu energi dalam 
bentuk wood pellets. Upaya penggiat industri wood 
pellet dan kebun energi di Bangkalan sangat dihargai 
karena mendukung usaha pemerintah dalam program 
pro-job, pro-poor, pro-sustainability.

Salah satu hal penting yang perlu digarap adalah 
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kesiapan masyarakat dan para petani terlibat dalam 
kegiatan ini, sehingga pemahaman terhadap prinsip-
prinsip bisnis, pengelolaan pabrik yang efisien 
dan produktif, serta dukungan terus menerus dari 
masyarakat merupakan keniscayaan. Tatakelola pabrik 
wood pellet harus menyepakati aturan-aturan tertentu 
terkait dengan SOP pengolahan wood pellet, kolaborasi 
dengan para petani untuk memastikan pasokan kayu 
energi yang kontinyu, serta model-model profit sharing. 

Model bisnis hulu hilir ini juga pro lingkungan 
dan salah satu konsep yang diterima dalam mitigasi 
perubahan iklim. Kebun energi kaliandra yang 
terintegrasi dengan industri pengolahan energi biomasa 
merupakan penerapan konsep carbon neutral. Konsep 
ini juga telah diterima oleh masyarakat ilmiah. Secara 
teoritis, CO2 yang terserap di dalam tanaman melalui 
proses fotosintesis akan menjadi karbon padat, dan 
dilepaskan kembali ketika dibakar sehingga hasilnya 
adalah kenaikan nol tingkat emisi karbondioksida 
(CO2) dalam atmosfir. Selain itu, ketika bahan bakar 
berbasis biomasa seperti wood pellet dibakar, maka 
bersamaan dengan proses itu kita bisa mengerem laju 
pembakaran bahan bakar berbasis fosil seperti batu 
bara atau minyak bumi ke udara setara dengan jumlah 
wood pellet yang dibakar tersebut. Dengan demikian, 

wood pellets berfungsi sebagai barang substitusi 
terhadap bahan bakar fosil yang mengeluarkan emisi 
tinggi. Tidak hanya membangun pabrik wood pellet, 
proyek ini dirancang untuk menyediakan bahan baku 
secara lestari melalui penanaman kaliandra (calliandra 
callothyrsus) di lahan tidak produktif atau lahan kosong 
milik masyarakat yang kita sebut sebagai kebun energi 
(Biomass Energy Estate). 

Kebun energi yang dibangun akan meningkatkan 
kualitas ekosistem dan memperbaiki struktur tanah 
dan tata air. Petani yang menanam kaliandra akan 
memperoleh insentif ekonomi melalui penjualan bahan 
baku kaliandra, pemanfaatan daun kaliandra sebagai 
makanan ternak, dan kemungkinan mengembangkan 
usaha perlebahan dan madu sebagai usaha tambahan, 
dimana akan berlangsung terus-menerus selama 15-20 
tahun selama terubusan kaliandra tumbuh. 

Wood Pellet dan Pengembangan Pabrik Gerbang 
Lestari

Pertumbuhan wood pellet telah melampaui 
harapan banyak orang, dan sedang dalam perjalanan 
untuk menuju menjadi salah satu bahan bakar hijau 
masa kini dan masa depan. Pellet diproduksi dalam 
bentuk compressed saw dust dari hasil kayu-kayu 

Our Expectations
• Carbon Neutral • CO2 Absorption • Fossil Feul Subtitution

Manufacturing and transportation of pellet 
produces a small amount of CO2

BANGKALAN MODEL PROJECT AND CLIMATE CHANGE MITIGATION

As calliandra grow CO2 is absorbed by photosinthetic

Stored energy is released
by burning te pellets

Trunks and branches of calliandra, glirideade, etc.

Atmospheric CO2

equal to

Bahan BakuKebun Kaliandra

Wood Pellets
Supported by:

CO2

CO2 CO2

CO2

CO2 CO2
CO2 CO2

CO2 CO2CO2 CO2
CO2 CO2

Gambar 1. Konsep Carbon neutral yang diaplikasikan proyek ICCTF-MOFOR
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bekas (residu), terutama dari limbah produksi kayu. 
Di bawah temperatur tertentu, serbuk kayu dipadatkan 
untuk dibentuk pellet. Pellet memiliki ukuran seragam, 
dengan profil fisik yang solid membuat sangat ideal 
sebagai sumber bahan bakar. Sebagian besar produksi 
wood pellet digunakan sebagai bahan bakar boiler 
untuk pembangkit listrik, pemanasan rumah tangga 
(dimusim dingin), serta keperluan masak didapur. Hal 
ini untuk mengimbangi ketergantungan kita pada bahan 
bakar fosil seperti minyak bumi, gas dan batubara, 
disamping untuk mengurangi tingginya polusi udara 
dimana emisi gas buang karbon dapat mempengaruhi 
naiknya pemanasan global. 

Wood pellet merupakan bahan bakar “hijau” 
terbarukan padat, dalam arti mereka merupakan 
sumber energi yang bersifat karbon netral. Oleh karena 
itu hasil pembakaran wood pellet juga dapat membantu 
mengatasi perubahan iklim. Penanganannya dalam 
proses pembakaran lebih mudah dan bersih dengan 
kadar abu yang sangat sedikit, sehingga sangat menarik 
untuk digunakan. Bentuknya standar silinder dengan 
diameter 6 hingga 8 milimeter dan panjang tidak lebih 
dari 38 milimeter. Wood pellet juga dapat diproduksi 
dalam bentuk “briket”. Wood pellet pada dasarnya solid 
dan konsisten keras. Dengan kadar air sangat rendah 
(kelembaban antara 7-10%), mengandung komponen 
energi yang lebih tinggi yang mungkin dibandingkan 
dengan batubara kalori tinggi. Hal ini hanya akan 
berarti bahwa konten kelembaban rendah sangat 
menghemat banyak energi yang dibutuhkan untuk 
suatu pembakar. Kelembaban rendah dan kepadatan 
tinggi, memungkinkan wood pellet secara otomatis 
sangat efektif sebagai bahan bakar yang mudah dibakar. 
Wood pellet menghasilkan output panas yang sangat 

tinggi dengan kadar panasnya bisa mencapai 5.000 kilo 
kalori setara dengan batubara muda dan tergantung 
pada jenis biomasanya.

Pengembangan pabrik wood pellet dirancang 
memiliki kapasitas 1 ton per jam yang disebut sebagai 
inkubator industri wood pellet. Dengan kapasitas 
terpasang pabrik 1 ton per jam dengan jam kerja 8 
jam sehari akan dibutuhkan sekitar 12 ton bahan baku 
wood pellets setiap harinya. Jika ingin melakukan 
peningkatan kapasitas produksi, penggunaan limbah 
kayu dari jenis lain seperti ranting-ranting jati, akasia, 
lamtoro, gliriside, dan serbuk gergaji bisa menjadi 
alternatif tanpa melakukan tekanan hutan yang ada. 
Ini adalah laboratorium alam yang sangat menarik, 
sehingga istilah inkubator mengacu pada proses 
pembelajaran buat proyek dan buat masyarakat. Pabrik 
wood pellet ini harus beroperasi setiap harinya untuk 
menopang kegiatan ekonomi kelompok tani gerbang 
lestari di Geger Bangkalan. Untuk manajemen pabrik 
diperkerjakan masyarakat lokal yang berpotensi baik, 
termasuk tehnisi mesin-mesin yang berpengalaman. 
Ilustrasi di bawah ini menunjukkan siklus: Input-
Proses-dan Output produksi wood pellet.

Gambar 2 menunjukan proses perubahan raw 
material menjadi wood pellet melalui proses pengolahan 
mesin wood pellet. Mengapa pengembangan pabrik 
wood pellet di Bangkalan menggunakan bahan baku 
dari tanaman kaliandra yang ditanam oleh masyarakat 
atau petani hutan? Beberapa pertimbangan penting 
yaitu:
a. Kebun energi biomasa (biomass energy estate) 

tanaman kaliandra didisain untuk menjamin 
ketersediaan bahan baku secara terus-menerus 
melalui sistem pemanenan lestari (sistem SRC) 

1 32 4

Gambar 2. Proses Mutasi Bahan Baku Kayu Menjadi Wood Pellet

Proses Perubahan Bahan Baku Kayu Menjadi Wood Pellet
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dengan pengaturan hasil berdasarkan luasan 
tertentu dan volume tertentu.

b. Jenis tanaman kaliandra memiliki nilai kalor 
yang tinggi, pertumbuhan cepat, mudah ditanam, 
mampu menyuburkan tanah melalui fiksasi 
nitrogen, bersifat multi purposes karena daunnya 
bisa dimanfaatkan utuk makanan ternak dan 
bunganya bisa dikembangkan untuk usaha bisnis 
madu dengan usaha perlebahan.

c. Mendukung program mitigasi perubahan iklim 
melalui konsep carbon neutral dan substitusi 
bahan bakar fosil seperti batubara

d. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui 
konservasi tanah dan air.

Penutup
Kehadiran pabrik baru ini diharapkan bisa 

melahirkan berbagai unit usaha kecil yang berkembang 
atas inisiatif masyarakat sendiri sehingga tercipta 
sebuah trickle down effect. Artinya bahwa suatu 
bisnis besar yang berpengaruh dalam suatu wilayah 
akan memberi pengaruh yang menguntungkan bagi 
bisnis-bisnis lain dan konsumen-konsumen lainnya. 
Bisnis wood pellet dan kebun energi oleh masyarakat 
diharapkan bisa melahirkan usaha perlebahan dan madu 
yang berkembang karena ada bunga-bunga dari kebun 
energi kaliandra, penjualan sekam padi dan serbuk 
gergajian karena ada kebutuhan bahan bakar dryer 
bahan baku wood pellet, usaha angkutan bahan baku, 
usaha pembuatan kompor biomasa wood pellet yang 
diperjual belikan di tingkat lokal, serta kemungkinan 
tumbuhnya usaha wisata pendidikan: lingkungan, 
wirausaha, dan industri berbasis masyarakat. Kebun 
enrgi ini juga mendorong perbaikan lingkungan yang 
masif menjadi gerakan penghijauan massal.

Tuhan telah menjabarkan dengan gamblang 
pelajaran-pelajaran yang dilakukan di Bangkalan ini 
melalui Firman Nya: “Dan suatu tanda (kekuasaan Alloh 
yang besar) bagi mereka adalah bumi yg mati, kami 
hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya 
biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.(QS. 

Yaasin: 33)” serta di ayat lain “Dan kami jadikan 
padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami 
pancarkan padanya beberapa mata air. (QS. Yaasin: 
34)”. Lalu, apa yang sudah kita perbuat?

Ucapan Terimakasih
Sukses dan keberhasilan pelaksanaan program 

pengembangan kebun energi kaliandra dan industri 
wood pellet skala inkubator di Geger, Bangkalan sampai 
saat ini merupakan hasil dukungan dan jerih payah 
banyak pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan 
terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bangkalan, Dr Yetti Rusli sebagai penggagas dan 
pendorong terwujudnya keberhasilan proyek ini, Prof. 
Yanto Santosa dan ICCTF yang menjadi pendukung 
dalam pendanaan dan bimbingan teknis, para Kyai dan 
alim ulama di Bangkalan, Dinas Kehutanan Propinsi 
Jatim dan Dishutbun Kabupaten Bangkalan, Kepala 
BPDAS Brantas Jatim, Trio Penggerak Green Madura 
Geger: KH Irham Rofii, H. Ghozali Anshori, dan H. 
Noeryanto, Petani dan kelompok Tani, Staff BPDAS 
PS Kementerian Kehutanan, Staff Project Management 
Unit di Bogor, serta semua pihak yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu.

Kami berharap bahwa apa yang dilakukan oleh 
masyarakat dan kelompok tani Gerbang Lestari beserta 
masyarakat pesantren Darrul Ittihaad Kecamatan 
Geger, Bangkalan mendapat apresiasi yang besar dari 
KementerianLHK karena upaya-upaya mereka adalah 
upaya tanpa pamrih untuk melestarikan lingkungan 
dan kesejahteraan masyarakat.

Aktor kunci keberhasilan di lapangan:
• KH Irham Rofii, Pimpinan Ponpes Darrul 

Ittihaad, Desa Campor, Geger, Bangkalan No. HP. 
081330597107.

• H. Noeryanto, Mantan penyuluh Dinas Kehutanan, 
Penggerak Kelompok Tani dan tokoh penghijauan 
di Kecamatan Geger, No. HP. 081332217002.

• H. Ghozali Anshori, Ketua Gapoktan Gerbang 
Lestari, No. HP. 081330553870.
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Ada pertanyaan menggelitik dari 
seorang kawan: begitu rumitkah 
permasalahan yang dihadapi 
sektor kehutanan, sehingga dari 
hari ke hari –meski permasalahan 
yang dihadapi sudah terpampang 
jelas dan banyak diulas– tetapi 

tidak pernah ada solusi konkrit? Pertanyaan itu 
tampaknya sangat relevan menggambarkan situasi 
sektor kehutanan saat ini. Sebut saja sederetan 
permasalahan yang kerap mengemuka: melemahnya 
kinerja sektor usaha kehutanan, penurunan kontribusi 
terhadap PDB, beban pungutan pajak dan non pajak, 
deforestasi dan degradasi, pembalakan liar, kebakaran 
hutan, perambahan areal, tumpang tindih izin, 
ketidakpastian kawasan hutan, konflik sosial dan 
konflik antar sektor, kasus korupsi kehutanan oleh 
pejabat pemerintah daerah, dan lain-lainnya. 

Pertanyaan tersebut sesungguhnya mewakili 
persepsi publik secara luas, yang berujung pada 
munculnya stigma negatif terhadap dunia kehutanan 
Indonesia. Bisa dilihat, gegap gempitanya berbagai 
lembaga donor yang berbondong-bondong datang ke 
Indonesia dalam tiga dekade terakhir, dengan kucuran 
dana milyaran dollar, untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan kehutanan Indonesia. Pemangku 
kepentingan kehutanan Indonesia pun dengan tangan 
terbuka menerimanya, dan memandang bantuan 
tersebut adalah sebuah kepantasan dan kewajaran 
yang memang sudah semestinya diterima Indonesia. 
Pemangku kepentingan kehutanan Indonesia pada 
akhirnya banyak disibukkan dengan introduksi dan 
pengarusutamaan isu-isu dari luar. 

Berbicara tentang permasalahan kehutanan pada 
dasarnya tidak terlepas dari peranan aktor-aktor 

yang terlibat: pemerintah, pelaku usaha, CSO dan 
masyarakat. Artinya, kapasitas para aktor tersebut 
menjadi faktor kunci arah penyelesaian permasalahan 
kehutanan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana 
para aktor kehutanan Indonesia dapat menari rancak 
dengan iramanya sendiri, tidak mengikuti gendang 
yang ditabuhkan pihak lain. 

Keragaman Sektor Usaha Kehutanan 
Kekayaan hayati sumber daya hutan tropis Indonesia 

sudah menjadi hal yang tidak terbantahkan. Posisi 
geografis Indonesia yang strategis dari sisi pemasaran 
dan iklim tropis yang sangat menguntungkan bagi 
pertumbuhan tanaman serta ketersediaan lahan 
yang luas bagi pembangunan hutan tanaman, serta 
beragamnya jenis kayu alam tropis merupakan 
keunggulan komparatif Indonesia yang tidak banyak 
dimiliki oleh negara lainnya. 

Dengan sumber daya yang melimpah tersebut, 
Indonesia saat ini hanya dikenang sebagai negara 
yang pernah merajai dunia dengan produk kayu lapis 
pada era tahun 1990-an. Data APKINDO dan Statistik 
Kehutanan Indonesia menunjukkan, industri kayu 
lapis pernah merajai dunia dengan memproduksi kayu 
lapis hampir 10 juta m3 pada tahun 1991, sementara 
pada tahun 2013 hanya mampu berproduksi sekitar 
3,26 juta m3. Bandingkan dengan Malaysia pada tahun 
1990-an hanya berproduksi kurang dari 500.000 m3/
tahun dan China hanya mampu berproduksi sekitar 
1 juta m3/tahun, sementara saat ini Malaysia mampu 
memproduksi lebih dari 4 juta m3/tahun dan China 
berproduksi mencapai 113 juta m3/tahun.

Dari sisi industri olahan furniture, kinerja Indonesia 
juga memprihatinkan. Ekspor produk furniture 
Indonesia jauh di bawah Vietnam, yang memiliki luas 

Berpikir Lateral, untuk Penyelesaian 
Permasalahan Sektor Kehutanan 

Oleh: Purwadi Soeprihanto
Rimbawan Praktisi
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hutan jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Tak 
heran, jika Presiden Jokowi –yang banyak berkecimpung 
di furniture– baru-baru ini menginstruksikan secara 
khusus penghilangan hambatan-hambatan untuk 
meningkatkan ekspor produk ini. 

Indonesia memang boleh berbangga bahwa industri 
pulp dan paper berkembang pesat dan menjadi produk 
hasil hutan unggulan menggantikan posisi kayu lapis. 
Tetapi dibandingkan dengan produsen pulp dari negara 
tropis lainnya seperti Brazil, Indonesia masih jauh 
tertinggal. Dalam skala operasional, hutan tanaman 
Brazil sudah mampu memperoleh pertumbuhan 
tahunan rata-rata (Mean Annual Increment, MAI) 
sebesar 50–60 m3/ha/tahun. Indonesia saat ini baru 
mencapai MAI sekitar 25–35 m3/ha/tahun (Anonim, 
2013). Beberapa produsen pulp dan kertas di negara-
negara Skandinavia dan Amerika Utara telah merelokasi 
pabrik pulp ke negara Amerika Latin (Brazil, Uruguay, 
Argentina), yang memiliki iklim investasi menarik dan 
kondisi alam yang mendukung bagi pembangunan 
hutan tanaman sebagai sumber bahan baku yang 
sangat potensial. Tidak mengherankan jika Brazil saat 
ini menjadi incaran investasi untuk hutan tanaman dan 
industri pulp dan kertas, serta telah mampu menembus 
posisi 5 besar dunia. 

Berdasarkan hasil studi perhitungan Indeks Intra 
Industry Trade dan Indeks Spesialisasi Perdagangan 
(Lubis, AD., 2013), produk kehutanan yang memiliki 
daya saing adalah Pulp of Wood, jauh diatas daya 
saing produk Paper and Paper Board serta Woods 
and Article of Wood. Namun demikian, postur 
perdagangan Indonesia di era liberalisasi menunjukkan 
bahwa Indonesia belum berhasil memanfaatkan 
liberalisasi perdagangan yang dimulai tahun 2007 
untuk meningkatkan kinerja perdagangan produk 
kehutanan, khususnya kelompok HS 44 (Woods and 
Articles of Woods). Hasil simulasi yang dilakukan 
dalam studi tersebut menegaskan bahwa keterbatasan 
bahan baku menjadi penyebab utama Indonesia 
gagal memanfaatkan liberalisasi perdagangan untuk 
mendorong surplus perdagangan.

Lambatnya progress pembangunan HTI, yang 
diharapkan menjadi sumber pasokan bahan baku 
menjadi salah satu penyebab kegagalan produk 
kehutanan Indonesia untuk bersaing di pasar global. 

Dalam perkembangan pembangunan hutan tanaman 
dunia yang dirilis FAO (2010), Indonesia hanya 
menempati posisi ke-15, kalah oleh Thailand yang 
berada di posisi 13, yang nota benenya memiliki 
kawasan hutan yang luasnya jauh di bawah Indonesia. 
Bandingkan pula dengan Finlandia dan Swedia, yang 
tidak memiliki keunggulan komparatif dibandingkan 
Indonesia, tetapi justru mampu menempati posisi 10 
dan 14 dunia berturut-turut. 

Keragaan tersebut sesungguhnya mencerminkan 
ketidakberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan 
keunggulan komparatif atas sumber daya hutan 
sehingga produknya mampu bersaing di pasar 
internasional. Dalam kondisi penguatan mata uang 
dollar Amerika atas rupiah saat ini, industri berbasis 
kandungan bahan baku lokal tinggi seperti industri 
kehutanan, sangat diandalkan untuk menaikkan 
kinerja ekspor dan menekan defisit neraca berjalan. 
Sayangnya, harapan tersebut tampaknya tidak mudah 
terwujud dengan kinerja industri kehutanan saat ini. 
Indonesia harus kehilangan momentum yang berharga.

Pola Pikir di Luar Kotak 
Dalam kondisi persaingan usaha dan liberalisasi 

perdagangan dunia yang sangat ketat dan cepat berubah, 
keterlenaan di zona nyaman adalah penghambat utama 
kreativitas dan inovasi. Itulah yang tampaknya dialami 
sektor kehutanan Indonesia. “Jebakan limpahan 
sumber daya hutan” telah mengungkung para aktor 
kehutanan untuk berpikir dan bertindak progresif. 
Sumber daya hutan dipandang sebagai aset berharga, 
yang harus diproteksi sebagai sebuah obyek fisik dengan 
pendekatan pemikiran konvensional. Akibatnya, 
diskursus lebih banyak mengemuka, sementara 
tindakan riil dan kongkrit untuk menyelesaikan akar 
permasalahan jauh dari yang diharapkan. Padahal 
faktanya, sumber daya hutan bukanlah ruang hampa 
dan statis, tetapi menuntut sentuhan perubahan di 
luar arus utama saat ini. Karena itu, berpikir diluar 
kebiasaan dan rutinitas, atau yang dikenal dengan 
pemikiran “out of the box” menjadi sebuah kebutuhan 
dan keniscayaan sektor kehutanan saat ini. 

Istilah “di luar kotak” berasal dari teka-teki 
terkenal yang dibuat pada awal abad ke-20 oleh 
matematikawan Inggris Ernest Henry Dudeney. Istilah 
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lain dalam konteks ini adalah “berpikir lateral”, yang 
dikenalkan oleh Edward de Bono, seorang psikolog 
dari Malta, sebagai judul bukunya Berpikir Lateral, 
yang diterbitkan pada tahun 1967. Berpikir lateral 
adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi 
untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak 
umum, atau sebuah cara yang biasanya akan diabaikan 
oleh pemikiran logis.

Edward De Bono membedakan cara berpikir ini dari 
berpikir vertikal. Berpikir vertikal adalah cara berpikir 
yang tradisional atau logis. Berpikir vertikal melihat 
solusi melalui pandangan yang wajar dari masalah 
atau situasi dan bekerja melalui pendekatan yang 
paling biasa terpilih (umum). Sementara itu, berpikir 
lateral mendorong pemecahanan masalah dengan 
cara mengeksplorasi berbagai pendekatan solusi yang 
inovatif, bukan sekedar menerima solusi umum yang 
sudah biasa dilakukan. Pemikiran lateral pada dasarnya 
tidak bertentangan dengan pemikiran vertikal, tetapi 
sebagai proses yang melengkapi sehingga membuat 
solusi lain lebih kreatif.

Pendekatan akademis, pendapat pakar, dan best 
practices dalam pengelolaan hutan untuk memecahkan 
berbagai masalah kehutanan saat ini telah banyak 
dilakukan. Namun ketika tiba pada eksekusi dalam 
bentuk kebijakan, timbul keraguan dan kekawatiran, 
serta pertimbangan resiko yang dihasilkan. Di sisi lain, 
masalah terus berjalan, momentum berharga banyak 
terlewatkan dan para pesaing sudah berlari beberapa 
puluh langkah di depan. 

Penyelesaian permasalahan kehutanan mendesak 
didekati dengan pemikiran lateral. Beberapa di 
antaranya masalah distorsi harga kayu bulat, pungutan 

kehutanan, insentif pendanaan untuk pengembangan 
SILIN dalam rangka penyelamatan hutan alam, 
pengembangan multiproduk dalam areal izin dan 
pengelolaan areal open access. Di luar itu, tentu masih 
banyak. Tetapi paling tidak, ketika permasalahan 
prioritas tersebut diselesaikan, kinerja sektor kehutanan 
akan membaik dan menggairahkan kembali investasi di 
sektor ini. 

Para aktor tentu harus duduk bersama untuk 
mengembangkan pendekatan lateral tersebut, untuk 
saling membuka diri menerima menerima ide-ide 
yang bermunculan di sekitarnya. Seseorang seorang 
yang mau untuk berpikir di luar kotak harus memiliki 
kerendahan hati untuk membuka dirinya, menerima 
pendapat, pikiran dan ide-ide dari orang lain, 
kemudian mengolah dan mencari solusi dengan cara-
cara di luar kerangka berpikir yang pada umumnya. 
Selanjutnya, harus ada keberanian untuk mencoba dan 
menerima resiko serta kegagalan. Merasa aman di zona 
nyaman tidak akan melihat peluang bertebaran di luar 
sana dan menjumpai hal-hal baru yang tidak pernah 
terbayangkan. 

Revolusi mental yang digaungkan oleh Pemerintahan 
Preseiden Jokowi sejatinya adalah pengejawantahan riil 
dari cara berpikir lateral. Tidak mudah memang, bisa 
disimak bahwa tidak semua upaya-upaya terobosan 
yang dijalankan oleh Jokowi selama 1 semester pertama 
berjalannya pemerintahan dapat diterima oleh publik. 
Yang pasti, kita tidak pernah mengetahui efektivitas 
kebijakan jika tidak pernah mencobanya dengan cara-
cara di luar kebiasaan. Seperti kata Albert Einstein, 
hasil berbeda tidak akan pernah diperoleh dengan 
menggunakan cara-cara yang sama.
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Pendahuluan
Berbeda dengan pengusahaan 
produk-produk hayati yang berupa 
kayu, penentuan kapan masak 
panen produk barang non kayu 
seperti buah-buahan, bijibijian 
dan getah, tidaklah sulit, karena 

alam sudah menyediakan indikator yang diperlukan. 
Sebagai contoh, untuk produk buah-buahan disebut 
sebagai yang sudah siap panen apabila buah yang 
bersangkutan sudah menunjukkan kemasakannya. 
Buah rambutan yang sudah berwarna merah di pohon, 
menunjukkan bahwa buah tersebut adalah sudah 
masak atau siap panen. Kalau buah yang sudah masak 
pohon ditunda pemanenannya, tentu akan membusuk 
tidak bisa dimanfaatkan.

Berbeda dengan produk-produk non kayu, produk 
hayati yang berupa kayu bisa dipanen setiap saat kapan 
saja dan pada umur pohon berapapun. Juga berbeda 
dengan produk buah-buahan, batang pohon berkayu 
bisa dibiarkan hidup dan tumbuh tidak ditebang sampai 
kapanpun tanpa membusuk seperti buah-buahan.

Namun demikian justru kebebasan penentuan saat 
pemanenan bagi hasil hutan kayu tersebut, adalah juga 
merupakan kelemahan yakni berupa adanya kesulitan 
dalam hal kapan saat (umur) yang paling baik.

Umur pohon atau tegakan hutan yang ditentukan 
pemiliknya sebagai umur masak tebang (pemanenan), 
disebut dengan daur (rotasi) pohon. Sehubungan 
dengan kebebasan tersebut di muka, di hutan rakyat 
Kabupaten Gunung Kidul misalnya dikenal adanya 
istilah “tebang butuh” yang menunjukkan bahwa para 
pemilik hutan hanya menebang pohon miliknya apabila 
ia membutuhkan kayu baik untuk digunakan sendiri 
ataupun dijual.

Cara Sederhana Penetapan Daur Tegakan Hutan
Sudah dikemukakan terdahulu, bahwa daur tegakan 

hutan tanaman untuk penghasil kayu sebenarnya adalah 
sangat bebas, karena batang pohon bisa dibiarkan hidup 
dan tumbuh tanpa membusuk seperti halnya produk 
buah-buahan (Gregersen, 1979). Pada umur berapapun 
pohon bisa ditebang untuk memperoleh produksi 
kayu. Namun demikian, sebagai pengusaha tentu akan 
tetap bertanya tentang pada saat umur berapa tegakan 
hutan “sebaiknya (optimum)” dipanen (ditebang) 
karena semakin lama umur tegakan hutan akan berarti 
semakin besar juga biaya pengelolaan kumulatif sampai 
dengan saat tegakan ditebang. Beberapa kriteria umur 
daur optimum misalnya adalah sebagai berikut.
a.  Kriteria Keuntungan Maksimum

Kriteria keuntungan maksimum untuk penentuan 
daur optimum, terutama tepat digunakan untuk 
tegakan hutan dengan produksi kayu perkakas 
yang relatif bebas bagi pemilik tegakan hutan untuk 
menentukan lamanya daur. Kebebasan dimaksud 
adalah didukung oleh adanya karakteristik produksi 
kayu yang untuk kayu perkakas yang dalam hal 
kualitas kayu dan volume produksi per hektar 
berkorelasi positif dengan umur pohon.
Karakteristik produk yang dihadapi dalam 
penentuan daur perkakas adalah bahwa semakin 
tua tegakan hutan tanaman:
(1)  kualitas kayu yang dihasilkan semakin lebih 

baik, dan
(2)  kumulatif biaya yang diperlukan untuk 

manajemen tegakan semakin tinggi.
Berdasakan hal tersebut, harus terdapat suatu umur 
tertentu yang mampu memberikan keuntungan 
bisnis tertingginya, yakni pada suatu umur di mana 
selisih antara pendapatan kumulatif dengan total 

Penentuan Daur Optimum Tegakan Hutan 
Tanaman dan Dampak Inkonsistensi 

Penerapannya dalam Praktek
Oleh: Sofyan P. Warsito

Lektor Kepala Fakultas Kehutanan UGM
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biaya kumulatifnya adalah yang tertinggi. Umur 
tegakan yang memberikan keuntungan maksimum 
tersebut, adalah umur yang dipilih sebagai umur 
masak tebang tegakan hutan, yang kemudian 
ditetapkan sebagai daur tegakan hutan, seperti 
yang ditunjukkan Gambar 1.

b.  Kriteria Permintaan Pasar
Berbeda dengan produsen kayu perkakas, untuk 

beberapa konsumen (industri) tertentu membutuhkan 
kayu yang dihasilkan oleh tegakan hutan yang 
penghasilkan kandungan komponennya maksimum. 
Untuk industri pulp misalnya, sehubungan dengan 
kandungan serat kayu yang dipersyaratkannya, 
memerlukan kayu yang dipanen pada umur sekitar 6 
sampai dengan 8 tahun. Oleh karena itu, menggunakan 
kriteria pasar ini, umur daur kayu serat dimisalkan 
ditentukan 6 tahun.

Dengan demikian, kriteria keuntungan maksimum 
tidak bisa digunakan untuk menakar kebenaran 
penentuan daur hutan tanaman untuk menghasilkan 
kayu pulp. Dalam keadaan seperti itu, yang bisa 
dilakukan hanyalah menilai apakah dengan daur 6 tahun 
tersebut, perusahaan bisa memperoleh keuntungan 
positif (yang belum tentu maksimum). Kalau misalnya, 
dengan daur 6 tahun tersebut ternyata pengusaha 
tidak bisa memperoleh keuntungan positif (meskipun 
tidak maksimum), maka yang bisa mungkin dilakukan 
adalah bahwa manajemen mendapat kesempatan 
untuk mengubah investasinya ke jenis pohon atau jenis 

produk lainnya untuk tanaman pokoknya, bahkan bisa 
juga beralih ke arah bentuk usaha yang lebih ekstrim 
lagi yakni mengubah investasi ke jenis perusahaan non 
pengusahaan hutan.

Yang jelas adalah bahwa mengubah umur tebang 
tegakan hutan menjadi lebih muda atau menjadi lebih 
tua, bisa meberikan konsekwensi keuntungan (net 
revenue) ke arah yang lebih besar atau ke arah yang 
lebih kecil (bahkan bisa menjadi rugi). Tentang ini, 
akan dijelaskan dalam uraian berikut.

Dampak Inkonsistensi Praktek Penerapan Daur
Berdasarkan pengamatan, rupanya ada beberapa 

perusahaan yang tidak konsisten dengan penetapan 
umur tebang yang semestinya harus sama dengan daur 
yang ditetapkan, misalnya ada yang ditebang pada 
umur yang jauh lebih muda daripada ketentuan daur 
yang ditetapkannya sendiri (6 tahun) yakni umur-umur 
5 tahun, 4 tahun dan 3 tahun. Beberapa alasan yang 
mungkin bisa diberikan keputusan untuk kebijakan ini 
adalah sebagai berikut:
1. Adanya tekanan terhadap target produksi tebangan 

yang tidak sesuai dengan kenyataan ketersediaan 
potensi produksi tebangan di lapangan untuk umur 
tebang 6 tahun. Alasan ini adalah merupakan gejala 
umum yang ditempuh perusahaan yang mungkin 
terjadi dalam rangka (a) mencapai target finansial 
untuk pembiayaan manajamen perusahaan (jangka 
pendek); (b) mencapai target (jangka pendek) 

Maksimum
Pendapatan
Bersih

Pendapatan Kumulatif

Pendapatan Kumulatif

Note:
• Mulai titik t1 s/d t2 = rentang umur tegakan dengan keuntungan positif
• t* = umur tegakan yang memberikan keuntungan maksimum (daur optimum)

Gambar 1. Posisi Daur Optimum Tegakan Hutanan Tanaman dalam
Peta Liku Biaya dan Pendapatan Kumulatif

RUPIAH

Umur Tegakan Hutan
t1 t* t2
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dalam rangka memenuhi kontrak kerja dengan 
fihak perusahaan konsumen;

2. Ada niat memperluas areal tebang tahunan untuk 
meningkatkan volume “produksi tebangan”, dengan 
kata lain meningkatkan etat volume tebangan.

3. Adanya keputusan jangka panjang kebijakan 
perusahaan untuk mengubah daur (siklus tebang) 
dari yang semula 6 tahun menjadi lebih pendek 
(misalnya menjadi 3 tahun).
Berdasarkan hasil pengamatam, alasan butir 

c) tersebut di muka, adalah alasan yang umum 
disampaikan pihak manajemen perusahaan. Namun, 
tidak diketahui alasan logis yang mendasarinya. Apabila 
alasan yang ada adalah agar bisa memperpendek masa 
tunggu umur panenan (waktu tunggu sejak tegakan 
hutan ditanam sampai dengan saat panenan) tentunya 
kurang masuk akal, apabila perusahaan sudah beberapa 
tahun masuk ke dalam periode waktu panenan. Artinya, 
perusahaan sudah bisa memungut panenan (disamping 
melaksanakan penanaman) setiap tahun, yang berarti 
kegiatan manajemen hutan oleh perusahaan sudah 
lengkap, tidak ada waktu tunggu (gestation period) 
lagi berapapun daur tegakan, tidak seperti ketika 
perusahaan menunggu saat panenan pertama kalinya 
yang memerlukan waktu tunggu selama enam tahun 
(apabila daur semula adalah 6 tahun). Selama waktu 
tunggu panen tersebut, perusahaan hanya melaksanakan 
pekerjaan penanaman, pemeliharaan dan perlindungan 
tegakan (hanya mengeluarkan biaya manajemen saja) 
belum memungut panenannya. Panjang pendeknya 
daur tegakan hutan hanyalah memberikan beban pada 
periode tunggu sampai dengan panenan pertamanya.

Dengan kurang rasionalnya alasan perubahan daur, 
yang terjadi bukanlah adanya niat perubahan daur, 
melainkan kemungkinan besar adalah hanya berupa 
kepentingan jangka pendek saja yakni menebang 
tegakan hutan tanpa memperhatikan daur yang 
ditetapkan yang disebabkan oleh alasan yang diuraikan 
dalam butir a) tersebut di muka. Alasan ini bisa benar, 
apabila dihubungkan misalnya dengan kontrak suplai 
kayu bundar dengan industri pembeli kayu yang 
dihasilkan.

Selain untuk pedoman pelaksanaan pemungutan 
hasil menggunakan kriteria umur tegakan tanaman 
(daur umur tegakan tanaman), daur juga digunakan 

untuk pedoman penentuan AAC (annual allowable 
cut) tebangan, baik dalam satuan volume maupun luas 
areal penebangan. Menggunakan kriteria ini AAC luas 
tebangan per tahun secara klasik sederhana per tahun 
adalah Luas Areal Kerja dibagi dengan angka daur. 
Sedangkan untuk tegakan hutan tanaman AAC Volume 
tebangan banyak metoda yang bisa dipilih (antara lain 
yang klasik adalah metoda Von Mantel).

Di depan telah dikemukakan bahwa perubahan 
daur dari yang semula ditetapkan bisa berdampak lebih 
menguntungkan atau bisa juga merugikan, tergantung 
posisi daur semula dalam diagram daur sesuai dengan 
liku data biaya dan pendapatan perusahaan. Apabila 
misalnya daur optimal finansial suatu tegakan hutan 
ditemukan sebesar 10 tahun, kemudian perusahaan 
mengambil 6 tahun sebagai daur yang berlaku, apabila 
kemudian daur diturunkan (dari yang semula 6 tahun) 
menjadi 4 tahun misalnya, maka keuntungan usaha 
menjadi menurun.

Sebaliknya apabila dinaikkan dari 6 tahun menjadi 
7 tahun (meskipun tidak mencapai daur optimumnya 
yakni 10 tahun) keuntungan jangka panjang perusahaan 
akan menjadi lebih tinggi.

Dalam Tabel 1 dapat dibaca alternatif “pilihan” 
lamanya (tahun) daur untuk kasus tegakan hutan 
tanaman Akasia Mangium (data hipotesis). Dari 
tabel tersebut terbaca bahwa pilihan daur selama 
6 tahun masih memungkinkan untuk ditingkatkan 
profitabilitas (NPV, BCR dan IRR)-nya apabila lama 
daur ditingkatkan menjadi 7 tahun. Ini berarti memang 
pilihan daur 6 tahun itu belum optimum dilihat dari 
segi finansial. Meskipun demikian, pilihan untuk 
meningkatkan daur dari 6 tahun ke arah yang lebih 
lama (7 tahun atau lebih) bukanlah suatu keharusan 
mengingat kendala teknis kandungan serat kayu (untuk 
bubur kayu) yang mungkin saja akan menurun apabila 
daur dinaikkan menjadi 7 tahun atau lebih. Dalam 
kasus ini, pilihan daur yang sudah mampu memberikan 
keuntungan positif (6 tahun) adalah cukup memadai 
meskipun dalam kriteria finansial belumlah otimal.

Bagaimana kalau panjang (lama) daur diturunkan? 
Di beberapa perusahaan HTI dijumpai adanya petak-
petak yang meskipun umurnya belum mencapai umur 
daur juga ditebang. Gejala seperti ini tentunya tidak 
harus ditimbulkan oleh adanya kebijakan perubahan 
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daur, melainkan bisa jadi berdasarkan keputusan 
jangka pendek saja untuk menebang tegakan di bawah 
umur masak tebangnya (daur), yakni misalnya dalam 
rangka memenuhi kebutuhan mendesak volume 
tebangan oleh pasar. Namun kebijakan ini memberikan 
dampak negatif sebagai berikut:
• Dampak jangka pendek adalah adanya data 

areal tebang yang lebih luas daripada luas areal 
tebang normal-(etat luas)-nya. Diketahui bahwa 
penebangan tegakan muda (lebih rendah daripada 
umur daur yang sudah ditetapkan sebelumnya) 
akan memberikan hasil tebangan (m3/ha) yang 
lebih rendah daripada penebangan tegakan yang 
berumur daurnya. Dengan kata lain, luas areal 
tebangan juga menjadi lebih luas daripada etat luas 
yang ditetapkannya.

• Dampak berikutnya adalah lebih tingginya “biaya 
total penanaman” dalam tahun berjalan sehubungan 
dengan luas tebangan yang lebih luas daripada etat 
luas yang ditentukan ketika membangun hutan 
tanaman ini, yang tentunya akan mengganggu 
cashflow keuangan perusahaan (volume tebang 
yang lebih rendah dan biaya pembangunan 
kembali tegakan hutan yang lebih tinggi daripada 
normalnya).

• Penebangan tegakan hutan yang lebih rendah 

daripada umur daurnya, dengan luas tebangan 
total yang lebih luas daripada etat luasnya, bisa 
berdampak ke penetapan tebangan di tahun tahun 
berikutnya yakni bisa terus menerus merangsang 
untuk terus menebang areal yang lebih luas dari 
etat luas tebangan tahunannya, yang pada dampak 
akhirnya (kalau tidak dikendalikan oleh penggunaan 
kaidah-kaidah perencanaan pengelolaan hutan 
yang baik) di suatu saat akan terjadi ketiadaan areal 
tegakan hutan yang memiliki umur masak tebang 
(umur daur)-nya atau bahkan suatu saat hanya 
akan memiliki tegakan dengan umur maksimum 
sangat mudah untuk kemudian perusahaan akan 
berhenti bekerja menunggu lagi ketersediaan 
tegakan dengan umur tebangan sesuai dengan umur 
daurnya. Di pihak lain, dana yang diperlukan untuk 
pembiayaan rutin perusahaan pun akan menipis 
sehubungan dengan kurangnya penerimaan dana 
dari sektor pemanenan.

Penutup
Dari uraian tersebut di muka terlihat jelas 

logikanya bahwa dampak penebangan yang tidak 
konsisten terhadap daur yang ditetapkannya sendiri 
akan berdampak jangka panjang, yang tidak bisa diatasi 
secara instan (jangka pendek).

Porang (Amorphophallus Onchophyllus),  tumbuh di kawasan hutan jati.
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Diskusi Panel Peran Pengelolaan Hutan 
Berbasis Masyarakat dalam Pemberdayaan 

dan Peningkatan Kesejahteraan
Disarikan oleh: Ir. Slamet Soedjono, MBA

Dewan Redaksi MRI

Pada tanggal 20 Januari 2015 dengan mengambil 
tempat di Ruang Sonokeling Gedung Manggala 
Wana Bhakti Senayan Jakarta, Yayasan Sarana 

Wana Jaya melaksanakan diskusi ilmiah sebagai salah 
satu upaya dalam pengembangan ilmu dan pengatahuan 
yang berkaitan dengan Pembangunan Kehutanan.

Dilatarbelakangi oleh banyaknya penduduk 
pedesaan sekitar hutan yang dikategorikan miskin 
(10,2 juta jiwa dari 48,8 juta penduduk miskin di 
seluruh pedesaan yang tersebar di 31.957 desa hutan 
serta berkembangnya pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat (HKM, Hutan Desa dan Hutan Kemitraan/
PHBM) sebagai upaya ikut serta mengatasi kemiskinan 
masyarakat sekitar hutan, maka pada diskusi ilmiah 
dengan topik seperti tersebut di atas diundang beberapa 
pembicara atau panelis yaitu:
1. Dr. Ir. Hilman Nugroho, MP Direktur Jenderal 

BPDAS dan Perhutanan Sosial yang membawakan 
makalah Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Sektor Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan,

2. Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito Guru Besar Fakultas 
Kehutanan Institut Pertanian Bogor menyajikan 
makalah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, 
Peluang Resolusi Konflik Kehutanan untuk 
Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan,

3. Dr. Gutomo Bayu Aji, antropolog dari Pusat 
Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI)

4. Ir. Heru Siswanto, MM dari Perum Perhutani 
dengan makalah Pengelolaan Hutan Berbasis 
Masyarakat (PHBM), Kolaborasi Perhutani dan 
Masyarakat dalam Mengelola Hutan,

5. Ir. Yaman Mulyana, MM dari Yayasan Sarana Wana 

Jaya dengan makalah Penyuluhan Kehutanan Pilar 
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Adapun yang bertindak selaku moderator adalah 

Dr. Ir. Harry Santosa. Hadir dalam diskusi ini 78 peserta 
dari 80 undangan yang terdiri dari beberapa penjabat 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat 
maupun dari Daerah, para mantan pejabat Eselon 
I, II, dan III Departemen/Kementerian Kehutanan 
dan BUMN, organisasi Swadaya Masyarakat (NGO), 
Perbankan, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.

Beberapa butir materi penting yang disajikan:
1. Dr. Ir Hilman Nugroho MP

a. Hutan lestari itu untuk Kesejahteraan 
Masyarakat yang Berkeadilan baik dari aspek 
ekonomi, lingkungan maupun sosial.

b. Prinsip pengelolaan hutan yang harus 
dianut adalah sebagai Aset, hutan harus 
bisa menghidupi diri sendiri/jangan sampai 
membebani baik kaitannya dengan kedaulatan 
pangan, energy terbarukan, pengembangan 
kemaritiman, power plant, civil teknis maupun 
pemberdayaan masyarakat.

c. Masing-masing jenis hutan mempunyai 
beberapa fungsi dalam persentase yang berbeda 
misalnya hutan lindung mempunyai fungsi 
perlindungan system penyangga kehidupan 
50%, fungsi pengawetan keanekaragaman jenis 
tumbuhan dan satwa 30% dan pemanfaatan 
sumber daya hayati dan ekosistemnya 20%. 
Begitu juga untuk hutan produksi tidak 100% 
untuk produksi/pemanfaatan.

d. Prinsip pemberdayaan masyarakat bidang 
kehutanan:
• Konsolidasi program pemberdayaan
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• Integrasi perencanaan pembangunan
e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Membangun kesepahaman, membangun dan 
mengembangkan kelembagaan, menyiapkan 
pendampingan dan fasilitator, menyusun 
perencanaan partisipatif, meningkatkan 
kapasitas masyarakat, mengembangkan 
ekonomi yang potensial, membangun 
kemitraan, bintek dan monev.

f. Membuat skema pemberdayaan masyarakat di 
dalam dan di sekitar hutan produksi, lindung 
dan konservasi.

2. Prof Dr. Ir. Didik Suharjito
Menggambarkan tentang konflik sumber daya 
hutan dan kemiskinan Masyarakat Desa Hutan 
serta PHBM sebagai Jalan Keluar.
a. Konflik atas sumberdaya hutan terjadi karena 

adanya pengabaian terhadap hak masyarakat 
desa hutan untuk mendapatkan akses terhadap 
hutan untuk kehidupannya.

b. Meningkatnya konflik juga dipengaruhi oleh 
perubahan situasi sosial politik dengan semakin 
terbukanya informasi, kebebasan berorganisasi 
dan mengemukakan pendapat, aspirasi, 
tuntutan dan kebebasan pers.

c. Berdasarkan studi mikro berbagai kasus 
ternyata kehidupan masyarakat desa hutan 
relatif lebih miskin daripada desa-desa pada 
umumnya.

d. Jumlah desa hutan yang tersebar di 32 propinsi 
sebanyak 19.410 desa (26,7% dari seluruh desa) 
dengan jumlah penduduk desa hutan sebanyak 
37 juta orang (17,1% dari penduduk Indonesia), 
paling banyak terdapat di provinsi Papua.

e. Luas wilayah administrasi desa hutan di 32 
provinsi adalah 88,9 juta ha dimana 22,5 juta 
ha berada di dalam kawasan hutan.

f. Area kawasaan hutan yang dikelola masyarakat 
secara lestari pada tahun 2015 seluas 10 juta 
ha ingin ditingkatkan menjadi 40 juta ha pada 
tahun 2019 atau 30% dari luas seluruh kawasan 
hutan.

g. Pemerintah sedang mendorong kegiatan 
pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh 
KPH-KPH yang dibentuk dan berdasarkan 

pengalaman di Sumatra Barat KPH relatif 
berhasil dalam menangani konflik lahan 
hutan melalui pola kemitraan dengan 
memanfaatkannya untuk budidaya coklat, kopi 
dan tanaman hortikultura.

h. PHBM memberikan kepastian hak masyarakat 
desa atas hutan, memberikan keadilan, 
meningkatkan kapasitas kehidupan dan 
pada giliranya meningkatkan kesejahteraan/
mengurangi kemiskinan.

3. Dr. Gutomo Bayu Aji
Dalam menyusun Strategi Percepatan Pengurangan 
Kemiskinan Masyarakat Desa Hutan dilakukan 
upaya-upaya:
a. Pembentukan dan pengembangan Spirit 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan 
dengan meyakinkan bahwa program-program 
Perhutanan Sosial terbukti dapat menurunkan 
tingkat kemiskinan masyarakat desa hutan 

b. Penataan paradigma Pembangunan Desa 
Sekitar Hutan, Perbaikan Metode Pengukuran 
Kemiskinan dan Kemitraan Pemberdayaan 
Desa sekitar hutan

c. Penataan Perhutanan Sosial dengan cara 
Penguatan Akses
• Penguatan akses yang memungkinkan 

masyarakat DSH terlibat dalam pengelolaan 
hutan melalui berbagai skema seperti 
HKm,Hutan Desa dan Kemitraan.Studi di 
Lampung Barat 2011 menemukan celah-
celah akses dan model penguatan akses 
yang berkaitan dengan perijinan.

• Penguatan control terhadap lahan 
(ketentuan luas minimum untuk 
pengentasan kemiskinan) dan control 
terhadap tanaman (mensyaratkan kompo-
sisi tanaman minimum).

• Penguatan partisipasi misalnya keiukut-
sertaan masyarakat dalam penentuan 
pencadangan areal HKm dan penentuan 
jenis tanaman pokok kehutanan dan 
tanaman pertanian.

d. Pembuatan model akselerasi nasional karena 
penataan internal dalam model HKm tidak 
selalu cukup untuk meningkatkan efektivitas 
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pengurangan kemiskinan karena itu penataan 
internal dalam HKm perlu diakselerasikan 
dengan kibijakan pemberdayaan 
masyarakat desa sekitar hutan yang bersifat 
multidimensional.

4. Ir. Heru Siswanto, MM
a. Makalah diawali dengan pemaparan peran 

Perhutani sebagai salah satu BUMN Kehutanan, 
luas kawasan hutan yang dikelolanya (2,4 juta 
ha yang terdiri dari 1.767 ribu hutan produksi 
dan 659 ribu ha hutan lindung), visi dan misi 
Perum Perhutani.Misinya adalah mengelola 
SDH secara lestari (planet),Meningkatkan 
manfaat pengelolaan SDH bagi seluruh 
Pemangku Kepaningan (people) dan 
Menyelenggarakan Bisnis Kehutanan dengan 
Prinsip Good Corporate Governance (profit). 
Salah satu dari pelaksanaan visi-misi tersebut 
adalah kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM)

b. Sejarah perkembangan peran serta masyarakat 
dalam pengelolaan hutan di Jawa dimulai sejak 
jaman penjajahan Belanda dengan system 
tumpangsari, perbaikan system tumpangsari 
sejak awal tahun limapuluhan hingga 
tujuhpuluhan, Program prosperity approach 
(1972) dalam bentuk intensifikasi massal (inmas) 
dan intensifikasi khusus (Insus), Program 
Mantri-Lurah (Malu) dan Mama (Magelang–
Malang) dengan system tumpangsari mozaik 
yang selanjutnya berkembang menjadi 
Pembangunan Masyarakat Desa Hutan 
(PMDH) tahun 1982, menjadi Perhutanan 
Sosial (1984) lalu menjadi Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001 
yang pedoman pelaksanaannya disempurnakan 
pada tahun 2009.

c. Prinsip dasar PHBM adalah keadilan dan 
demokratis, keterbukaan dan kebersamaan, 
pembelajaran bersama dan saling memahami, 
kejelasan hak dan kewajiban, pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan, kerjsama kelembagaan, 
perencanaan partisipatif, kesederhanan sistim 
dan prosedur, perusahaan sebagai fasilitator, 
kesesuaian pengelolaan dan karakteristik 

wilayah.
d. Strategi yang dilakukan meliputi 

meningkatkan pemahaman system PHBM, 
menerapkan Perencanaan Desa Partisipatif 
(PDP), mengintegrasikan hasil PDP dalam 
system Perencanaan SDH, menselaraskan 
pengelolaan SDH dengan pembangunan 
wilayah setempat, penguatan kelembagan 
LMDH, penguatan ekonomi masyarakat 
desa hutan, kegiatan pengelolaan hutan 
dikerjasamakan dengan LMDH, menetapkan 
biaya kelola social,meningkatkan peran LMDH, 
meningkatkan peran Pusdiklat SDM Perhutani 
untuk memperkuat kapasitas kelola sosial 
jajaran Perhutani.

e. Pembuatan Perjanjian Kerjasama PHBM 
meliputi hak dan kewajiban Perum Perhutani, 
hak dan kewajiban Masyarakat Desa Hutan.

f. Implementasi PHBM dilakukan dengan 
memperhitungkan luas hutan pangkuan 
desa (2.405.767 ha), jumlah desa pangkuan 
hutan (5.390 desa), pembentukan LMDH 
(5.304), melakukan kerjasama pemanfaatan 
lahan, pemanfaan ruang, pemanfaatan jasa 
lingkungan, pembuatan dan pemeliharan 
tanaman, pengendalian dan keamanan hutan, 
pembentukan koperasi MDH dan usaha 
produktif MDH, sharing produksi kayu dan non 
kayu.

g. Beberapa hasil yang dicapai adalah pembentukan 
koperasi 925 buah, sharing produksi kayu dan 
non kayu (yang diterima masyarakat) rata-rata 
Rp.20,7 M setiap tahunnya, kontribusi pangan 
senilai Rp.689 M setiap tahunnya, penyerapan 
tenaga kerja 585.394 orang senilai Rp.270 M, 
sebanyak 3.334 usaha produktif MDH meliputi 
201 bidang industry, 304 perdagangan, 823 
usaha pertanian, 610 usaha perkebunan, 141 
usaha perikanan, 212 usaha jasa dan 541 usaha 
lain-lain. Untuk penguatan kelembagaan di 
tingkat regional (daerah) telah dilakukan 
pelatihan (48×), workshop (10×), studi banding 
(25×), pameran (27×), pertemuan (441×). 
Beberapa LMDH diikutsertakan dalam rapat 
evaluasi PHBM, Review pedoman kerja dan 
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focus group discussion di Jakarta.
5. Ir. Yaman Mulyana MM

a. Pada awal makalahnya dipaparkan masalah 
kemiskinan dan beberapa faktor penyebabnya 
dan upaya pemerintah untuk mengatasinya 
termasuk upaya pembangunan kehutanan guna 
ikut serta membantu mengatasi/mengentaskan 
rakyat dari kemiskinan terutama di sekitar 
hutan .

b. Pelaksanaan program pembangunan kehutanan 
yang dikaitkan dengan upaya pengentasan 
kemiskinan dalam beberapa hal dan lokasi 
masih ditemukan adanya beberapa kelemahan 
khususnya dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat, dimana penyuluh kehutanan 
mestinya dapat berperan signifikan dan penting.

c. Penyuluh yang baik tentulah harus menguasai/
memahami benar mengenai pengertian 
dan filosofi penyuluhan, prinsip-prinsip 
penyuluhan, modal sosial dan pendukung 
penyuluhan, dan mempersiapkan materi/bahan 
penyuluhan yang tepat guna dan tepat sasaran.

d. Penyuluh Kehutanan harus terus menerus 
belajar dan mengasah diri supaya dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pilar 
pemberdayaan masyarakat dengan mengingat 
perannya sebagai pelayan masyarakat, 
fasilitator, motivator, dan nara sumber. Dengan 
system penyuluhan dan penyuluh-penyuluh 
yang handal diharapkan SDH dapat lestari dan 
member kemakmuran kepada masyarakatnya. 

e. Kondisi penyuluhan kehutanan dewasa ini 
dapat dikatakan memprihatinkan dengan 
adanya jumlah penyuluh PNS yang sangat 
terbatas hanya sekitar 3.800 orang diantaranya 
1.800 orang bertugas di luar Jawa sedangkan 
di Jawa dengan adanya penyuluh Perhutani 
dan Penyuluh swadaya jumlahnya 5.825. 
Oleh karena itu di Jawa peran penyuluh 
kehutanan cukup lumayan dengan indicator 
berkembangnya hutan rakyat, munculnya 
petani hutan teladan, kesadaran luas terhadap 
fungsi hutan dan munculnya usaha kecil 
produktif berbasis SDH.

f. Dengan kapasitas penyuluh yang sekarang 
ada belum siap/mencukupi baik dari segi 
jumlah maupun kualitasnya demikian pula 
kelembagaanya untuk mengemban tugas 
program pengentasan kemiskinan maka 
seyogyanya dilakuakan penguatan kapasitas 
dengan menciptakan pendidikan penyuluhan 
spesialis,program pengentasan kemiskinan 
masyarakat sekitar hutan diintegrasikan 
dengan program nasional, peneliti-penyuluh 
dan kelompok masyarakat sasaran membangun 
jejaring kerja untuk memberikan kepuasan 
pelayanan penyuluhan.

Dalam forum diskusi muncul berbagai saran, 
pendapat, kritik dan berbagi pengalaman aktual di 
lapangan yang pada hakekatnya mendukung dan dapat 
dijadikan acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan 
konsep-konsep dan pengembangan upaya pengelolaan 
hutan lestari berbasis masyarakat dalam pemberdayaan 
dan peningkatan kesejahteraan.
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Emmanuel Rahayaan, SH, MH
Pengurus PPAK Periode 1990-1996 dan 2007-2010

Oleh: Ir. Slamet Soedjono, MBA
Dewan Redaksi MRI

Sosok mantan Pengurus PPAK yang namanya 
seperti tersebut diatas adalah pria berpenampilan 
murah senyum yang tak lain adalah seorang 

putera Maluku yang sering disebut Nyong Ambon, 
berusia cukup lanjut (73 tahun) namun masih gesit 
bergerak, berjiwa Rimbawan (dengan motto Nobis 
placeant ante omnia sylvae) yang diperolehnya sejak 
teken kontrak menjadi Rimbawan melalui pendidikan 
Sekolah Kehutaan Menengah Atas (SKMA) di Bogor, 
yang diselesaikannya pada tahun 1960.

Berkat gemblengan/tempaan di sekolah kedinasan 
berikatan dinas tersebut yang dilaluinya dengan 
penuh disiplin, tekun, dan kecintaan akan hutan dan 
kehutanan, maka jadilah dia seorang Rimbawan yang 
penuh dedikasi, loyal, konsekuen, kritik dan berani 
dalam membela serta memperjuangkan kebenaran dan 
keadilan, terutama untuk kepeningan kelestarian hutan 
dan kehutanan.

Bidang yang ditekuni dan dibelanya adalah 
kelestarian dan kepastian wilayah (kawasan hutan) di 
samping tentu saja berjalannya pengelolaan hutan dan 
kehutanan yang menjamin berperannya berbagai fungsi 
hutan secara optimal. Kegiatannya tersebut sesuai dan 
sejalan dengan keahlian yang dikuasainya yaitu Hukum 
dan Agraria Kehutanan, didukung dengan pengetahuan 
tentang hutan dan perkembangan ilmu kehutanan yang 
dipelajarinya secara terus menerus secara autodidak.

Kematangan jiwa, kekuatan mental dan kedewasaan 
pribadinya tidak didapat dalam waktu sekejap melain-
kan diangan-angankan dan diperjuangkan sejak 
lama. Sejak di bangku SD (dulu Vervolgschool) yang 
bersangkutan sudah termotivasi buku bacaan Matahari 
Terbit yang menceriterakan perjalanan seorang remaja 
dengan kapal laut (KPM) dari luar Jawa ke P. Jawa. 
Yang bersangkutan lahir di Watlaar (P. Kei Besar), 

menyelesaikan pendidikan SMP Katolik di Langgur 
(P. Kei Kecil) yang sekarang seakan-akan bersatu 
dengan Tual (P. Dullah) yang dulu merupakan ibukota 
Kabupaten Maluku Tenggara. Pada waktu ini telah 
dimekarkan menjadi Kab. Maluku Tenggara, Kab. 
Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Barat Daya 
(terdekat dengan Timor Leste) dan Kab. Kepulauan 
Aru. Dengan tekad membara, semangat dan percaya 
diri yang tinggi, berangkatlah remaja Emmanuel 
Rahayaan ke P. Jawa dengan kapal laut milik KPM, 
turun di Surabaya lalu meneruskan perjalanan dengan 
Kereta Api sampai akhirnya tiba di kota tujuan, Bogor. 
Kepergiannya ke Bogor adalah untuk memenuhi 
pangggilan dinas mengikuti pendidikan di SKMA yang 
berstatus ikatan dinas. Selama 3 tahun bersekolah tidak 
dipungut biaya bahkan diberi biaya untuk hidupnya 
dengan tinggal di asrama atau di tempat lain, masih 
pula diberi uang saku setiap akhir bulan Setelah lulus 
sekolah harus bekerja di Jawatan Kehutanan minimal 5 
tahun). Untuk diterima di sekolah ini bukanlah hal yang 
mudah. Selain ada semacam jatah perwakilan daerah 
provinsi (karena SKMA Bogor adalah satu-satunya 
di Indonesia), persyaratan nilai ujian negara tingkat 
SMP rata-ratanya minimal harus 7 (tujuh) suatu nilai 
yang waktu itu termasuk tinggi, bahkan sangat tinggi 
utuk daerah luar Jawa, apalagi daerah terpencil seperti 
Kepulauan Kei. Selain nilai tinggi juga perlu mendapat 
rekomendasi dari Pimpinan Kehutanan Provinsi 
setempat. Tahun 1956 yang mewakili Propinsi Maluku 
selain E. Rahayaan adalah Mahmud Nomay dari Kep. 
Aru. 

Di sekolah ini pendidikan sangat ketat diterapkan 
baik dalam prestasi belajar, kedisiplinan menjalankan 
tata tertib, sikap tindak dan perilaku, serta minat dan 
ketulusan hati dalam menjalankan tugas pekerjaan 
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di bidang kehutanan. Setiap 6 bulan sekali dilakukan 
penilaian dan dievaluasi dan bagi yang tidak memenuhi 
persyaratan serta dinyatakan tidak lulus ujian langsung 
dikeluarkan dari sekolah dan dipulangkan ke tempat 
asal, kecuali yang sudah duduk di klas III bila bersedia/
mau bekerja di Kehutanan dapat langsung diangkat 
menjadi pegawai dan ditempatkan di tempat yang 
sesuai dengan kebutuhan instansi kehutanan. Bagi 
yang lulus ujian akhir SKMA diangkat menjadi pegawai 
negeri dan ditempatkan di seluruh wilayah RI pada 
instansi Kehutanan yang membutuhkannya.

Menjalani pendidikan di SKMA selama 3 tahun 
dengan mempelajari pelajaran teori dan praktek kerja 
ilmu-ilmu kehutanan di kebun percobaan sekitar 
sekolah dan Balai Penyelidikan Kehutanan maupun 
praktek hutan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Jawa Barat, ditambah dengan pembinaan disiplin, 
sikap mental, kepribadian, rasa tanggungjawab dan 
pendewasaan berfikir; jadilah ia seorang rimbawan 
yang siap bekerja dimanapun ditempatkan/ditugaskan 
sesuai perjanjian ikatandinas.

Yang bersangkutan pertama kali bertugas sebagai 
Pegawai Negeri setelah lulus SKMA ialah di Brigade 
Planologi Makassar. Karena takut pada Pemberotak 
DI/TII Kahar Muzakar, yang bersangkutan melanggar 
janji, minta di tugaskan di tempat lain yang akhirnya 
ditempatkan di Kantor Besar Jawatan Kehutanan Bogor 
bertugas di Bagian Statistik dibawah pimpinan bapak 
Ahmad Dahlan Lubis.Tugas di sini tidak lama hanya 
2 tahun, kemudian pindah tugas ke Badan Pimpinan 
Umum (BPU) PN Perhutani di Jakarta yang selanjutnya 
ditugaskan di Biro Analisa dan Penilaian Perusahaan, 
Bagian Pelaporan.

Didorong oleh semangat belajar yang tinggi dan 
hasrat untuk maju dalam berkarir sebagai pegawai negeri 
serta dengan restu Pimpinan di tempat kerjanya (a.l. 
bapak A.D. Lubis dan Ir. H. Prijono),yang bersangkutan 
kuliah di Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan 
Universitas Indonesia Salemba-Jakarta dengan 
biaya sendiri yang dapat diselesaikannya pada tahun 
1970, melalui perjuangan yang banyak suka dukanya. 
Dalam perjalanan selanjutnya yang bersangktan 
menambah pengetahuan dengan mengikuti pandidikan 
Kepengacaraan, Akademi Jurnalistik (tidak selesai), 
Pendidikan Lanjutan Bidang Penyusunan Peraturan 

Peundang-undangan (Legal Drafter) dan terakhir 
pendidikan S2 bidang Hukum Bisnis dengan gelar 
M.Hum (Magister Humaniora). Humaniora adalah 
ilmu-ilmu pengetahuan yang bertujuan membuat 
manusia lebih manusiawi, dalam pengertian manusia 
lebih berbudaya seperti teologi, filsafat, ilmu hukum, 
sejarah, ilmu bahasa, filologi, kesusastraan dan ilmu 
kesenian.

Dengan berubahnya PN Perhutani menjadi Perum 
Perhutani tahun 1972 berpindahlah tugas pekerjaannya 
ke Biro Perencanaan Direksi Perum Perhutani 
di Bagian Hukum dan Agraria. Tugasnya adalah 
menelaah persoalan/masalah hukum dan agrarian 
yang hasilnya disampaikan kepada pimpinan sebagai 
bahan pengambilan keputusan, juga mengoreksi 
konsep-konsep Keputusan, Perjanjian dan konsep 
peraturan perundangan lainnya. Juga mengkodifisikan 
keputusan dan peraturan perundang-undangan yang 
telah diterbitkan.

Sewaktu terjadi pengembangan organisasi Direksi 
Perum Perhutani antara lain dengan terbentuknya 
Divisi Hukum, Keamanan dan Humas, dimana eselon 
dibawahnya dibentuk Sub Divisi Hukum dan Agraria, 
yang bersangkutan dipercaya untuk mengepalai jabatan 
ini. Di samping tugas pokoknya, yang bersangkutan 
sering mendapat tugas sampingan seperti mengurus 
olah raga, koperasi dan keorganisasian, diantaranya 
menjadi Pengurus KORPRI Unit Perhutani. Juga ikut 
menjadi Pngurus IKA SKMA (sebelumnya CT. SKMA) 
untuk beberapa periode kepengurusan, bahkan menjadi 
aktor dihidupkannya kembali CT SKMA setelah tidak 
aktif/tertidur lelap selama 18 tahun sejak meletusnya 
G 30 S/PKI dengan menyandang nama baru IKA SKMA 
melalui Munas CT SKMA tahun 1983 di Bogor yang 
direstui oleh Menteri Kehutanan bapak Soedjarwo. Juga 
menjadi bagian dari Legal Standing yang dipimpin oleh 
bapak Ir. Djamaludin Suryohadikusumo yang berhasil 
mengembalikan bentuk perusahaan Perhutani dari 
PT (Persero) kembali menjadi Perum melalui Judicial 
Review yang diajukan dan disetujui Mahkamah Agung 
RI tanggal 9 Maret 2001 Putusan No 07 P/HUM/2001.

Selain suka belajar dan gemar membaca, juga 
suka menulis untuk pengembangan tugas dinas 
dan profesinya, beliau juga gemar membuat tulisan 
untuk bahan seminar, lokakarya, diskusi dan bahan 
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ajar/kuliah. Bahkan beberapa naskah buku tentang 
Kehutanan terutama ditinjau dri aspek yuridis sudah 
menanti hari baik untuk diterbitkan.

Pada tahun 1989 karena dibutuhkan, tugasnya 
mengalami perpindahan dari Direksi Perum Perhutani 
ke Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral 
Departemen Kehutanan, menjabat sebagai Kepala 
Bagian Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Disini tugasnya jelas lebih luas, berat dan penting 
karena mencakup seluruh wilayah NKRI, bukan lagi 
hanya meliputi daerah P. Jawa Madura.

Tugas yang berat ini tidak mengurangi kegemaran-
nya untuk membaca dan menulis, berorganisasi, 
mengajar, berolah raga, bahkan masih sempat 
melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 sebagaimana 
telah dikemukakan di atas. Selain itu juga terlibat dalam 
kepengurusan Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan 
(PPAK) dua periode terus menerus (1990-1996).

Setelah mengakhiri tugas sebagai pegawai negeri 
dengan hak pensiun, aktivitasnya adalah tetap 
melanjutkan kegemaran seperti yang disebutkan di 
atas dan menjadi Pengurus PPAK periode 2007-2010 
dan Pengurus Pusat IKA SKMA, menulis untuk bulletin 
IKA SKMA dan majalah Rimba Indonesia Hingga 

saat ini beliau masih aktif mengajar di Univ. Nusa 
Bangsa Bogor mata kuliah Etika Kebijakan Peundang-
undangan Kehutanan Indonesia. Juga piawai menulis 
cerita pendek, sajak dan puisi. Juga aktif dalam tugas 
melayani masyarakat dengan menjadi Ketua RT yang 
harus melayani dengan tulus, tabah, sukacita dan 
melayani dengan penuh hati. 

Adapun obsesi dirinya yang tidak pernah padam 
adalah harapan untuk lahir dan hadirnya pakar-
pakar Hukum Kehutanan yang handal dan mampu 
memperjuangkan kepentingan instansi Kehutanan agar 
tidak sampai terpuruk dengan maraknya pengajuan 
permohonan keberatan hak uji materiil (judicial 
reviews) oleh para legal standing yang ingin memiliki, 
menguasai, menggunakan dan memanfaatkan asset 
nasional berupa hutan dan segala isi yang terkandung di 
dalamnya, baik ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun 
ke Mahkamah Agung (MA).

Kini beliau hidup tenang dan tentram bersama 
keluarganya yang terdiri dari seorang isteri dari Bogor 
dan 4 anak (3 perempuan dan 1 laki-laki), menempati 
rumah tingga sederhana di Jl. Jati mulya III No. 
14 Kompleks Pertanian Pasar Minggu Tilp No.021-
7803563.
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Rubrik Obituari majalah kita kali ini 
menampilkan nama yang untuk generasi muda 
rimbawan masa sekarang mungkin terasa 

asing baginya, tidak demikian halnya bagi rimbawan 
periode tahun lima puluhan–tujuh puluhan, walaupun 
sebagian dari mereka terutama yang bertugas di daerah 
bisa jadi masih samar-samar siapakah sebenarnya 
beliau ini? Maka dengan maksud untuk mengenang 
jasa para rimbawan senior pendahulu dan perintis 
pembangunan hutan dan kehutanan Indonesia, 
marilah kita simak siapa gerangan Ir. R. Soesilo 
Hardjoprakoso, rimbawan paling terpelajar pada masa 
awal pemerintahan Negara kita dan awal pembangunan 
hutan dan kehutanan Indonesia, serta bagaimana sepak 
terjang dan integritasnya yang pantas menjadi panutan 
dan keteladanan bagi rimbawan penerusnya. 

Almarhum pada masa hidupnya adalah sosok 
seorang pria tinggi semampai, berkulit putih bersih, 
berambut hitam pekat, berpenampilan selalu rapi, 
berpembawaan tenang dan kalem, bicaranya lembut, 

berwibawa, bersorot mata tajam tetapi sangat perhatian 
dan meneduhkan perasaan lawan bicaranya.

Dilahirkan di Jatisrono ibukota salah satu kecamatan 
di wilayah Kabupaten Wonogiri Karesidenan Surakarta 
pada tanggal 9 Juni 1917, sebagai anak keempat dari 8 
bersaudara kandung putra putri bapak ibu Raden Mas 
Tumenggung Hardjoprakoso (Pak Menggung) pejabat 
tinggi pada Pemerintah Mangkunegaran urusan 
keuangan, keturunan dari KGPH Mangkunegoro II.

Dari keturunan darah biru/bangsawan tinggi apalagi 
sebagai pejabat tinggi pemerintahan Mangkunegaran 
waktu itu, tidaklah mengherankan apabila putera-
puteri Pak Menggung dapat mengenyam pendidikan 
tinggi walaupun semuanya harus melalui perjuangan 
keras.

Ir. R. Soesilo memilih studi ilmu kehutanan ke 
Negeri Belanda setelah menamatkan sekolahnya di 
AMS (Algemene Middelbare School–SMU) Yogyakarta 
tahun 1937 dilatarbelakangi oleh kecintaannya pada 
alam lingkungan hutan yang diperolehnya dari 
seringnya pergi ke hutan sewaktu liburan sekolah 
dengan bertempat tinggal serta ikut ke hutan di tempat 
tugas pamannya yang menjadi Sinder Kehutanan 
(KBKPH) di Wonomerto–Wonogiri dan mendapat 
informasi bahwa pada waktu itu yang boleh menjabat 
jabatan Houtvester/Administratur/KKPH haruslah 
seorang insinyur kehutanan yang tentunya adalah 
orang-orang Belanda. Studi Ir. R. Soesilo di Negeri 
Belanda memakan waktu 10 tahun (1937-1947) 
disebabkan karena ketatnya persaingan di dalam 
belajar dengan orang-orang Belanda terutama dalam 
memperebutkan bea siswa, masalah Keindonesiaan 
(Nasionalisme), juga karena pecahnya Perang Dunia 
II di mana Negeri Belanda diserang dan diduduki 
oleh Nazi Jerman dan PD II berlangsung lama (1939-

Ir. R. Soesilo Hardjoprakoso
Oleh: Ir. Slamet Soedjono, MBA

Dewan Redaksi MRI
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1945) sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk 
kelancaran studinya. Begitu kuatnya rasa nasionalisme 
Ir. R. Soesilo, sewaktu mau pulang ke tanah air setelah 
menyelesaikan studinya, sedianya akan diberangkatkan 
dengan kapal cepat yang akan membawa pasukan 
Belanda untuk memerangi/menggempur TNI di 
Indonesia, maka setelah mengetahui hal itu seketika Ir. 
R. Soesilo membatalkan keberangkatannya lalu beralih 
mencari cara pulang dengan kapal dagang biasa yang 
jauh dari nyaman. Dan setelah tiba kembali di tanah 
air dalam memilih tugas pekerjaan di Kehutanan tidak 
mau memilih Jawatan Kehutanan buatan Belanda yang 
berpusat di Jakarta-Bogor tetapi memilih Jawatan 
Kehutanan RI yang berpusat di Yogyakarta dengan 
tugas pertama sebagai tenaga Ahli di Balai Penyelidikan 
Kehutanan yang waktu itu berpusat di Surakarta 
bersama R. Soediarto dan Hatin Soedarma.

Pada bulan Juli 1947 diangkat menjadi Wakil 
Kepala Balai Penyelidikan Kehutanan di Solo namun 
karena keahliannya sangat dibutuhkan oleh Kantor 
Pusat Jawatan Kehutanan di Yogyakarta seringkali 
beliau dipanggil ke Yogya untuk dimintai pendapat 
atau menyelesaikan tugas tertentu yang dijalani dengan 
mondar-mandir dilaju dengan naik kereta api Solo–
Yogya. Ketika aksi polisionil Belanda II (clash II) di mana 
Yogya diserbu dan diduduki tentara Belanda Desember 
1948, maka Ir. R. Soesilo tidak lagi bisa bertugas di Kantor 
Pusat Jawatan Kehutanan maupun Balai Penyelidikan 
karena kocar-kacir semuanya mengungsi. Atas 
permintaan Patih Mangkoenegaran beliau ditugaskan 
menjadi Kepala Jawatan Kehutanan Pemerintahan 
Swapraja Mengkunegaran untuk menghadapi Belanda 
yang akan meminta dan menguasai hutan-hutan 
swapraja Mangkunegaran. Sebagai orang kepercayaan 
Kepala Pemerintahan Swapraja Mangkunegaran ketika 
KGPAA Mangkoenegoro VIII ditunjuk oleh Pemerintah 
RI untuk ikut sebagai peseta Konferensi Meja Bundar 
(KMB) di Den Haag bulan September 1949, Ir. R. 
Soesilo ditunjuk sebagai Sekretaris Kangjeng Gusti dan 
ikut hadir di KMB tersebut secara terus menerus hingga 
berakhirnya konferensi dan dilaksanakan Penyerahan 
Kedaulatan Bangsa Indonesia kepada Pemerintah RI. 
Disinilah kepiawian beliau sebagai seorang sarjana 
lulusan Negeri Belanda dan politisi republik teruji dan 
dikenal oleh para pemimpin Indonesia yang ikut serta 

dalam KMB tersebut yang pada gilirannya nanti akan 
mendapat kepercayaan untuk ditunjuk sebagai pejabat 
tinggi Kehutanan. 

Manakala dikatakan bahwa Ir. R. Soesilo adalah 
Insinyur (Sarjana) Kehutanan pertama di jaman 
Repulik Indonesia memang benar adanya karena beliau 
lulus tahun 1947. Akan tetapi kalau dikatakan pribumi 
bangsa Indonesia yang mampu meraih gelar Insinyur 
Kehutanan pertama di Negeri Belanda ada nama 
lain yaitu Ir. R. Sewandono, pria lulusan Middelbare 
Landbouw School (MLS) tahun 1922. 

Dengan Penyerahan Kedaulatan Bangsa Indonesia 
ke Pemerintahan RI Desember 1949, disusul dengan 
berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) 
mulai tanggal 1 Januari 1950, Ir. R. Soesilo diangkat 
menjadi Pegawai RIS dengan SK Menteri Kemakmuran 
(sebelum menjadi Kementerian Pertanian) No 146/
UP/RI/50 tanggal 15 Januari 1950. Selanjutnya oleh 
Perdana Menteri Ir. Juanda, Ir. R. Soesilo ditugaskan 
untuk mengadakan persiapan pengambilalihan Jawatan 
Kehutanan yang dilakukannya bersama dengan 
rimbawan M.Soetarmo. Setelah tugas dilaksanan tidak 
lama kemudian Ir. R. Soesilo diangkat menjadi Kepala 
Jawatan Kehutanan RIS terhitung mulai tanggal 2 
Februari 1950 sampai terbentuknya kembali Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanggal 15 
Agustus 1950 berlanjut hingga tahun 1951.

Dengan Peraturan Menteri Pertanian tanggal 17 
Mei 1951 No 1 Tahun 1951 ditetapkan lapangan kerja, 
tugas dan susunan organisasi Kementerian Pertanian 
dimana untuk Pimpinan Jawatan Kehutanan ditunjuk 
Ir. R. Soesilo sebagai Kepala Jawatan dan M. Soetarmo 
Hardjowasono sebagai Wakil Kepala Jawatan. 
Selanjutnya disusun struktur organisasi dan penunjukan 
pejabat-pejabatnya yang diantaranya sebagian kecil 
terpaksa masih menggunakan tenaga ahli orang Belanda. 
Kebijakan dan program kerja yang diprioritaskan 
adalah: memperbaiki dan atau membangun kembali 
sarana dan prasarana kerja kehutanan yang rusak 
atau hancur akibat dari pembumihangusan, terkena 
sasaran pertempuran, dan sebagainya. Dibidang teknis 
diutamakan reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan 
yang rusak karena penjarahan di waktu perang jaman 
Jepang dan Revolusi mempertahankan kemerdekaan, 
pemeliharaan tegakan hutan yang tadinya terbengkelai, 
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pembenahan penataan dan perencanaan hutan yang 
kacau di waktu perang dan rusaknya Pal Batas Hutan, 
rencana pengembangan industri Kehutanan, penataan 
personil Kehutanan, pendirian dan pengembangan 
pendidikan kehutanan serta pembinaan jiwa korsa 
rimbawan. 

Sekitar 9 tahun lebih sedikit beliau memimpin 
Jawatan Kehutanan (1950-1959) sebelum dipindahkan 
tugasnya ke Kementerian Pertanian dan digantikan 
oleh wakilnya M. Soetarmo Hardjowasono sebagai 
Kepala Jawatan Kehutanan, namun jejak pengabdian 
dan jasanya untuk pembangunan Kehutanan 
selanjutnya terus dikenang oleh rimbawan penerusnya, 
diantaranya:
1. Keberhasilan memperbaiki dan merehabilitasi 

sarana dan prasarana Kehutanan yang rusak/
hancur karena pembumihangusan dan perusakan 
di waktu perang melawan Jepang maupun Belanda.

2. Mereboisasi dan merehabilitasi hutan-hutan yang 
rusak/gundul terutama di Jawa dan Sumatra akibat 
penjarahan di masa perang, dengan target sasaran 
pencapaian luas 400.000 ha termasuk hutan 
lindung yang rusak.

3. Merehabilitasi pabrik penggergajian kayu di 
Madiun, Cepu dan Bojonegoro serta membangun 
baru dengan bantuan ECA (Economic Cooperation 
Administration) di Randublatung, Brumbung 
(Semarang), Ngawi, dan Saradan. Merehabilitasi 
pabrik Kayu Putih di Sukun Ponorogo dan 
membangun pabrik gondorukem dan terpentin di 
Campurejo Magetan dan Paninggaran Pekalongan. 

4. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan 
hutan tanaman industri serta lokasi-lokasi pabrik 
yang akan dibangun dengan bantuan expert FAO 
Dr. J.A. Von Monroy seperti untuk pabrik korekapi 
di Surabaya (Pakabaya), pabrik kertas di Notog, 
pabrik perpetian dan potlot di Sukabumi, pabrik 
kertas dari bahan bamboo di Banyuwangi, dan 
sebagainya.

5. Mendirikan Akademi Kehutanan di Bogor sebagai 
kelanjutan dari Akademi Kehutanan Yogyakarta yang 
ditutup, membantu memperkuat pendidikan tinggi 
kehutanan di Bogor dan Yogyakarta, membangun 
sekolah, asrama, kantor dan perumahan pegawai 
Sekolah Kehutanan Menengah Atas Bogor, 

mendirikan Kursus Kehutanan Menengah Atas, 
Kursus Pengujian Kayu, Kursus Tata Usaha, Sekolah 
Ukur Kehutanan. Memperbanyak penugasan 
peninjauan/pelatihan/belajar para akademisi dan 
pegawai muda kehutanan ke luar negeri.

6. Mempeluas bangunan dan memperkuat peran Balai 
Penelitian Kehutanan dan Kebun Percobaan.

7. Membangun dan memperkuat jiwa rimbawan 
untuk keberhasilan tugas pembangunan kehutanan 
dan kesejahteraan keluarga kehutanan dengan 
semboyan memayu hayuning bawana.

8. Berhasil melaksanakan Konggres Kehutanan 
Nasional (KKN) yang pertama pada bulan Januari 
1956.

9. Merintis, mengarahkan dan mendorong hingga 
berhasil mewujudkan peraturan perundang-
undangan tentang otonomi dan desentralisasi 
urusan Kehutanan sampai tingkat Provinsi (PP No. 
64 tahun 1957).
Setelah beberapa tahun bertugas di Kantor 

Kementerian Pertanian membantu beberapa Menteri 
yang silih berganti dari Mr. Sadjarwo, Mayjen Dr. A. 
Saleh dan Prof Dr. Ir. Thoyib Hadiwidjaya, pada bulan 
Agustus 1963, Ir. R. Soesilo diangkat menjadi Deputy 
Regional Representative FAO for Asia and the Far East 
berkedudukan di Bangkok Thailand. Tugas utamanya 
adalah mempersiapkan materi atau makalah yang 
akan dibawakan oleh FAO Regional Representative di 
berbagai pertemuan/simposium/seminar/workshop/
konggres serta menerima tamu-tamu untuk konsultasi/
diskusi masalah pangan dan pertanian dalam arti luas. 
Beliau juga banyak belajar dan perhatian terhadap 
kehidupan masyarakat di sekitar hutan yang pada 
umumnya miskin serta berpikir bagaimana cara 
mengatasinya. Gagasannya ini disampaikan pada 
Sidang Asia Pacific Forestry Commision (APFC) 
di Camberra tahun 1973 sewaktu hadir mewakili 
Regional Representative FAO dengan judul Forestry 
for Community. Pada Sidang Regional Representative 
FAO di Manila tahun 1975 beliau mengemukakan 
gagasannya dalam sebuah tulisan Forestry for 
Community Development. Raja Thailand mendukung 
gagasan ini. Idenya itu terus diperjuangkan walaupun 
belum berhasil hingga saatnya beliau berhenti pensiun 
dini (1977) untuk memenuhi panggilan tugas di 
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tanah air yang cukup banyak diantaranya membantu 
mempersiapkan pelaksanaan Eighth World Forestry 
Conggress 1978 di Jakarta.

Beberapa aktivitas setelah almarhum pensiun:
1. Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman 

internasionalnya beliau dipercaya untuk 
memberikan arahan, petunjuk dan persiapan 
yang matang untuk suatu event penyelenggaraan 
konferensi tingkat dunia yaitu Konggres Kehutanan 
Sedunia ke VIII yang akan diselenggarakan pada 
bulan Agustus 1978 dimana Direktur Jendral 
Kehutanan dan Menteri Pertanian sebagai 
penanggungjawabnya.

2. Mempersiapkan pidato pembukaan yang akan 
dibawakan oleh Wakil Presiden Adam Malik dimana 
beliau punya kesempatan untuk memasukkan 
idenya yang telah lama diperjuangkannya yaitu 
hutan untuk kesejahteraan masyarakat atau Forests 
for People yang akhirnya hal itu menjadi Keputusan 
Konggres Kehutanan Sedunia ke VIII.

3. Ikut mempersiapkan, menuangkan ide-ide dan 
mengawasi jalannya pembangunan Gedung Pusat 
Kehutanan hingga pemberian nama Manggala 
Wanabakti dan pembuatan Logonya, beliulah yang 
yang paling besar andilnya karena beliau adalah 
seniman Pelukis yang belajar melukisnya bersama 
pelukis kondang Basuki Abdullah sejak menjadi 
mahasiswa di Negeri Belanda.
Begitulah sekilas rekam jejak almarhum sebagai 

orang yang berbudi luhur, tulus ikhlas dan jujur, 
tidak pernah mengharapkan balas jasa, balas budi 
atau penghargaan atas perbuatan baiknya. Beliau juga 
seorang pemimpin yang legowo, kalau sudah saatnya 
harus berhenti pensiun jangan sekali-kali mengidap 
penyakit post power sindrom, terimalah dengan legowo 
dan penuh rasa syukur. 

Manusia memang hanya bisa berencana tetapi 
yang menentukan adalah Allah Yang Maha Kuasa 
termasuk hari akhir seseorang. Tanpa didahului sakit 
atau keluhan yang serius, di suatu pagi tanggal 2 Juli 
1981 menjelang subuh bapak Ir. R. Soesilo tidak seperti 
biasanya bangun lebih dulu dari bu Soesilo, membuat 
minum sendiri lalu pergi ke belalakang menyirami 

kaktus kesayangannya. Sewaktu kemudian Bu Soesilo 
mennyusul tak lama kemudian Pak Soesilo merasa 
dadanya sakit terus melemah lalu dipapah ke kamar 
tidur. Tidak lama setelah dibaringkan terdengar 
mengorok dan tidak sadarkan diri membikin panik 
keluarga. Setelah dokter yang dipanggil datang dan 
memeriksanya ternyata bapak sudah dipanggil oleh 
Tuhan Yang Maha Kuasa, maka berdukalah seluruh 
keluarga almarhum. Berita itupun sangat mengejutkan 
seluruh rekan/teman almarhum karena tidak ada 
berita sakit bahkan malam harinya baru menghadiri 
malam Perpisahan Direksi Perum Perhutani di Gedung 
Carakaloka Deplu bahkan masih sempat ikut menari. 
Innalilahi wa innalilahi rojiun.

Pada akhir hayatnya beliau meninggalkan seorang 
isteri yang sangat dicintainya,2 orang putera dan 2 
orang puteri dan pada saat ini mempunyai 4 cucu dan 2 
cicit. Ibu Soeharti Soesilo istri tercinta almarhum yang 
kini berusia 85 tahun dan yang setia mendampingi 
suaminya selama 27 tahun pada saat tulisan ini disusun 
dalam kondisi sehat walafiat, masih rajin berolahraga 
dan melakukan aktivitas sosial, bahkan masih sering 
berekreasi dan tour di dalam maupun ke luar negeri. 
Tempat tinggal beliau tetap di rumah yang lama Jl. 
Terusan BDN II No 77 Cilandak Barat Jakarta Selatan 
Tilp 7695983.

Banyak kesan-kesan tertulis dari keluarga dan 
sahabat dekat almarhum diantaranya: Suami yang 
bijaksana dan berbudi luhur (istri), Tokoh panutan 
yang suka mendidik dan memberI contoh (Soedjarwo), 
Bapak yang kokoh kuat dan berdisiplin tinggi, pemberi 
pelajaran hidup, lemah lembut dan sangat mencintai 
putera puterinya (putera-puterinya), Pencinta dan 
pemerhati alam lingkungan (Soekiman), Rimbawan 
paripurna (Lukito), Semangat nasionalime yang tinggi 
(Sadikin Dj.), Pribadi yang luhur dan rendah hati 
(Djamaludin S.), Pembimbing dan pendorong generasi 
muda (Paribroto), Seorang Nasionalis (Harsono R), 
Perintis jalan bagi generasi penerus (Boen Purnama), 
High Quality and Efficiency (Chandrasekaran-FAO), 
The Best (Tuntawiroon-FAORAP), Inspiration (Milton 
M.R. Robert Ph D), Sosok yang berwibawa, jujur dan 
tegas, rimbawan panutan (M. Simpoha)
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Pada tanggal 24 Maret 2015 telah dilaksanakan 
peresmian gedung Wisma Yayasan Sarana 
Wana Jaya yang terletak di Jl. Ampera Raya 

No 47 kira-kira 350 m sebelah utara Gedung Trakindo 
di Jl.Raya TB Simatupang perempatan Cilandak KKO 
(Marinir) utara JORR Selatan Pondok Indah-Jagorawi. 
Bangunan di atas lahan seluas l.k.1.207 m2 dengan 
luas bangunan 1.200 m2 terdiri dari 2 lantai, dibangun 
dalam waktu satu tahun sejak peletakan batu pertama 
tanggal 24 Maret 2014.

Penandatanganan prasasti gedung dilakukan 
oleh Ir.Wardono Saleh selaku Ketua Pembina YSWJ 
dan pengguntingan pita peresmian dilakukan oleh 
Ibu Soedjarwo isteri mantan Menteri Kehutanan RI 
Pertama, sedangkan undangan yang hadir utamanya 
adalah para Pengurus YSWJ, para pejabat dan mantan 
pejabat YSWJ serta Unit-Unit Usahanya, pejabat 
Kelurahan dan Kecamatan setempat, pihak Pemborong 
(Developer) sedangkan dari Setjen Kemenhut dan 
lingkungan hidup tidak nampak hadir.

Sesuai perijinan, pembangunan wisma tersebut dari 
luar nampak menyerupai bentuk rumah tinggal tidak 
mencirikan sebagai gedung perkantoran, demikian 
pula tataruang didalamnya sekalipun ruangannya 
besar-besar, namun dalam perencanaanya nampak 
ada upaya penyesuaian untuk dapat menampung 
semua perlengkapan kantor YSWJ yang ada di Gedung 
Manggala Wanabakti. Maka sekalipun dari luar nampak 
seperti rumah tinggal kenyataanya dijadikan Kantor 
dan kegiatan sosial YSWJ yang baru. 

Mengapa kantor YSWJ harus pindah dari gedung 
Manggala Wanabakti? karena kantor yang ditempati 
YSWJ akan dimanfaatkan untuk perluasan kantor 
Kementerian Kehutanan.

Dengan modal sebidang tanah yang telah dimiliki-
nya dan adanya dana yang tersedia dibangunlah gedung 

tersebut.
Sekilas tentang YSWJ, yayasan ini didirikan dengan 

Akte Notaris Drs. Gde Ngurah Rai,SH No 33 tanggal 
24 Mret 1973 dimana para penghadap adalah pegawai 
negeri instansi kehutanan yang bertindak atas nama 
pribadi sehingga YSWJ adalah badan hukum swasta. 

Maksud dan tujuan didirikannya YSWJ adalah 
untuk menyediakan sarana-sarana guna menunjang 
kegiatan di bidang Kehutanan dalam rangka 
mensukseskan pembangunan nasional, khususnya 
pembangunan di sektor Kehutanan. Untuk mencapai 
maksud dan tujuannya YSWJ membangunan suatu 
gedung pusat kehutanan (Forestry Center) yang dapat 
dimanfaatkan bersama, baik oleh Pemerintah maupun 
swasta dalam rangka membina dan mengembangkan 
kegiatan-kegiatan di bidang Kehutanan 

Gedung pusat kehutanan tersebut kemudian 
dinamai Manggala Wanabakti dibangun mulai th 1978 
selesai th 1983 dengan luas lahan keseluruhan 120.000 
m2 dan luas bangunan 112.756 m2 dan diresmikan 
pemanfaatannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal. 
24 Agustus 1983. 

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir (2014),YSWJ 
mempunyai maksud dan tujuan di bidang kemanusiaan 
dan sosial dengan menjalankan kegiatan:
1. Di bidang kemanusiaan

a. Membantu, menyelenggarakan, memfasilitasi 
pengembangan sumber daya manusia dalam 
kaitannya dengan pembangunan hutan dan 
Kehutanan melalui pendidikan dan pelatihan.

b. Ikut serta melestarikan sumber daya alam 
dan meningkatkan sumber daya hutan dan 
mutu lingkungan hidup dengan cara ikut serta 
berperan dalam menyumbangkan pemikiran-
pemikiran kehutanan, agro industri dan 
industri kehutanan.

Peresmian Gedung Wisma
Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ)

Dinarasikan oleh: Slamet Soedjono
Dewan Redaksi MRI
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c. Menyelenggarakan usaha di bidang kesehatan 
dan membantu kesehatan kepada para Purna 
Rimbawan yang pelaksanaannya disesuaikan 
dengan kondisi keuangan Yayasan.

2. Di bidang Sosial;
a. Diberikan langsung oleh Yayasan
b. Melalaui lembaga/badan kemanusiaan yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi 
keuangan Yayasan.

Organisasi Yayasan Sarana Wana Jaya
Pembina:
Ketua -  Ir.Wardono Saleh
Anggota - Ir.Sumahadi, MBA
  - Ir.Ii Roedjai Djakaria, MSc
  - Ir. R. Soemarsono
  - DR. Budi Darmono
  - Ir. Soebagjo Hadiseputro
Pengawas:
Ketua - Ir. Siswanto Prodjosaputro
Anggota - Ir. Harnohadi
  - Ir. Sofyan Hanafi
Pengurus:
Ketua Umum - Dr. Ir. Boen M.Purnama MSc.
Ketua - Ir. D. Ruchjadi Prawiraatmadja
Sekretaris - Ir. Soekadji
Bendahara - Drs. Djoko Setiono

KEGIATAN: Melakukan penggalian manfaat 
tumbuhan melalui Proyek Tumbuhan Obat-obatan 
bekerjasama dengan Fakulktas Kehutanan UGM 
dan IPB, hasilnya berupa buku TUMBUHAN OBAT 
INDONESIA terdiri dari 10 jilid dan 1 index; Penerbitan 
dan penterjemahan buku-buku yang bermanfaat bagi 

masyarakat kehutanan maupun umum seperti Buku 
Sejarah Kehutanan, Buku Sutra Alam Indonesia, 
Buku Secercah Gambaran Kehutanan Indonesia dan 
beberapa penerbitan popular seperti Majalah Rimba 
Indonesia; Kerjasama dalam penerbitan dengan 
LIPI mengenai Plant Resources of South East Asia, 
ditangani oleh Kerjasama Belanda–Indonesia. Buku-
buku Prosea tsb hingga tahun 2000 telah diterbitkan 19 
jilid; Pembentukan Pusat Kajian Strategis Kehutanan 
yang hasilnya telah dibukukan dalam Rekaman Hasil 
Kajian Strategis Kehutanan 2009-2011 dan 2012-
2013; Bekerjsama dengan Himpunan Pensiunan 
Kehutanan (HPK), Perwita Wana Kencana dan 
Organisasi Kehutanan lainnya untuk mempererat 
jiwa korsa rimbawan dan kemanusiaan, kesehatan, 
lomba seni, halal bihalal, pendidikan. KEGIATAN 
YAYASAN SARANA WANA JAYA KE DEPAN: Mulai 
2015 dilakukan reorientasi dan reposisi perannya 
dengan arah yang tetap membantu rimbawan dan 
pembangunan hutan.
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Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
http://www.forda-mof.org/index.php/content/publikasi

Jurnal Penelitian Hasil Hutan
No. Judul Penulis
Volume 32 , Nomor 2 Tahun 2014

1 Hidrorengkah Minyak Laka Menggunakan Katalis NiO/Zeolit Alam Aktif dan NiOMoO/
Zeolit Alam Aktif Menjadi Fraksi Berpotensi Energi

Darma Santi & Lisna Efiyanti

2 Kandungan Bahan Aktif dan Toksisitas Tumbuhan Hutan Asal Sulawesi Utara yang 
Berpotensi Sebagai Obat

Lis Nurrani, Julianus Kinho & Supratman 
Tabba

3 Karakteristik Penguapan Air dan Kualitas Minyak pada Daun Kayu Putih Jenis 
Asteromyrtus symphyocarpa

Mohamad Siarudin & Ary Widiyanto

4 Kualitas Asap Cair Batang Gelam (Melaleuca sp.) Alpian, Tiberius Agus Prayitno, Johanes 
Pramana Gentur Sutapa & Budiadi

5 Pengawetan Kayu Tisuk (Hibiscus macrophyllus Roxb) Melalui Rendaman Dinding 
dengan Bahan Pengawet Boric Acid Equivalent

Endah Suhaendah & M. Siarudin

6 Potensi dan Karakteristik Limbah Pembalakan pada PT. Kemakmuran Berkah Timber 
Provinsi Kalimantan Timur

Soenarno

7 Sakarifikasi Serat Tandan Kosong dan Pelepah Kelapa Sawit Setelah Pretreatment 
Menggunakan Kultur Campuran Jamur Pelapuk Putih Phanerochaete chrysosporium 
dan Trametes versicolor

Euis Hermiati, Lucky Risanto, Sita Heris 
Anita, Yosi Aristiawan, Yanni Sudiyani, 
Ahmad Hanafi & HaznanAbimanyu

Volume 32 , Nomor 1 Tahun 2014
1 Analisis Senyawa Kimia Dryobalanops aromatica Gunawan Pasaribu, Gusmailina, Sri 

Komarayati, Zulnely & Erik Dahlian
2 Efisiensi Pembalakan dan Kualitas Limbah Pembalakan di Hutan Tropika 

Pegunungan: Studi Kasus di IUPHHK-HA PT. Roda Mas Timber Kalimantan
Soenarno

3 Hidrorengkah Katalik Minyak Kulit Biji Jambu Mete (CNSL) Menjadi Fraksi Bensin 
dan Diesel

Lisna Efiyanti & Wega Trisunaryanti

4 Karakterisasi dan Pemanfaatan Asap Cair dari Tempurung Buah Bintaro (Carbera 
manghas Linn.) Sebagai Getah Karet

Djeni Hendra, Totok K Waluyo & Arya 
Sokanandi

5 Kombinasi Pemberian Arang Hayati dan Cuka Kayu Terhadap Pertumbuhan Jabon 
dan Sengon

Sri Komarayati & Gustan Pari

6 Pemanenan Getah Pinus Menggunakan Tiga Cara Penyadapan Sukadaryati
7 Pembuatan Biodiesel dari Biji Kemiri Sunan Djeni Hendra
8 Uji Coba Mesin Kabel Layang Expo-2000 Generasi-II dengan Konstruksi Dua Gigi 

Eksentrik Terpisah untuk Ekstraksi Kayu
Wesman Endom

Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi
No. Judul Penulis
Volume 10 , Nomor 4 Tahun 2013

1 Analisis Finansial Agroforestri Kayu Bawang (Dysoxilum Mollissimum Blume) dan 
Kebutuhan Lahan Minimum di Provinsi Bengkulu

Bambang Tejo Premono & Sri Lestari

2 Analisis Kebutuhan Luasan Area Hijau Berdasarkan Daya Serap CO di Kabupaten 
Karanganyar Jawa Tengah

R. Mohamad Mulyadin & R. Esa 
Pangersa Gusti

3 Peluang Usaha Ekowisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur Hari Purnomo, Bambang Sulistyantara & 
Andi Gunawan

4 Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus 
Komunitas Battang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan)

Mohammad Mulyadi

5 Potensi Pengembangan Industri Pelet Kayu Sebagai Bahan Bakar Terbarujan (Studi 
Kasus di Kabupaten Wonosobo)

Sylviani & Elvida Yosefi Suryandari
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1. Ir. I.A. Soegeng Soekarto
a. Lahir: Surakarta tanggal 3 April 1932 (83 tahun)
b. Agama: Kristen Katholik
c. Keluarga: 1 isteri, 5 anak
d. Pendidikan : S1 Fakultas Pertanian Jurusan 

Kehutanan Universitas Gajah Mada tahun 1962
e. Jabatan terakhir: Direktur Produksi Perum 

Perhutani
f. Aktivitas: Menikmati pension menjaga 

kesehatan
g. Tempat tinggal: Perumahan Bangun Cipta 

Sarana, Jl. Kemang Selatan XII A No 6 Cipete 
Jakarta Selatan, Tlp. 7659785.

2. Ir. Muh. Kuswanda Wijayakusumah, MF
a. Lahir: Bandung tanggal 7 Juni 1933 (81 tahun 9 

bulan)
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri (alm.), 3 anak, 5 cucu
d. Pendidikan : Master of Forestry University 

of Washington, Seattle-USA 1958 Fakultas 
Pertanian Jurusan Kehutanan UI (IPB) 1960.

e. Jabatan terakhir: Pembantu Asisten Menteri 
Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 
(sekarang Asisten Deputi Menteri).

f. Aktivitas: Setelah pension: staf ahli di ITTO dan 
Penterjemah ke dalam Bahasa Inggris.

 Karya Profesi: Perjanjian/Kontrak Kerja, 
Pelaporan, Hasil Survey dan Penelitian

g. Tempat tinggal : Jl. Maritim No 5 Cilandak 
Barat Jakarta Selatan, Tlp. 7691188

3. Ir. Kastam Aptasuyanda
a. Lahir: Sumedang, tanggal 22 Juli 1933 (81 th 8 

bulan)
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, cucu
d. Pendidikan: S1 Fakultas Pertanian Jurusan 

Kehutanan UGM 1961

e. Jabatan Terakhir: Kepala Biro Umum dan SDM 
PT Inhutani II

f. Tempat tinggal: Kompleks Pertanian Jl. 
Karangpola IV No. 1 Pasar Minggu Jaksel, Tilp. 
7806766

4. Usman Mu’min B Sc F (UBC)
a. Lahir: Sumedang, tanggal 13 Nopember 1933 

(81 tahun 4 bulan)
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 10 cucu
d. Pendidikan: Fakultas Pertanian Jurusan 

Kehutanan Universitas Indonesia 1958 (lulus 
C II/Sarjana Muda) dilanjutkan ke Faculty 
Forestry of British Columbia, Vancouver Canada 
tahun 1960

e. Jabatan terakhir: Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehutanan Jawa Barat-Banten 

f. Tempat tinggal: Jl Geger Kalong Girang Baru II 
No. 4 Bandung

5. H. Sodikin Kartawijaya
a. Lahir: Sukabumi, 27 Maret 1933 (82 tahun)
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 7 anak, 19 cucu, 13 cicit
d. Pendidikan: SKMA Bogor 1953
e. Jabatan terakhir: Administratur Perhutani/

KKPH Indramayu, Cirebon, Jawa Barat
f. Kegiatan stelah pensiun: Aktif dalam 

Kepengurusan Persatuan Wredatama RI 
(PWRI) Kecamatan Batununggal Kotamadya 
Bandung

g. Olahraga: Tahun 1992-2005 Olahraga Seni 
Pernafasan Satria Nusantara. Jalan kaki dengan 
sandar refleksi hingga sekarang

h. Kiat panjang umur: Makan teratur, berpikir 
positip, olahraga teratur, dan banyak beribadah

i. Tempat tinggal: Jl. Rangkasbitung No.11 
Bandung 40272, HP 0812 2032 9976

Rimbawan Berprestasi dalam Kesehatan
(Mencapai Usia 80 Tahun Atau Lebih)
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TELAH MENINGGAL DUNIA
NO NAMA UMUR JABATAN TERAKHIR MENINGGAL/PEMAKAMAN

1 M. Hoesin 75 Kabag Keuangan, Kemhut Di Bogor, 01 Juni 2014

2 Encup 74 Staf di RLPS, Kemhut Di Bogor, 30 Oktober 2014

3 Ir. Supeno 62 Kabag Tata Usaha Pimpinan 
Dephut

Di Bogor, 07 Januari 2015

4 Dudung 62 Staf di BUK, Kemhut Di Bogor, 03 Desember 2014

5 Ir. Karsono Supandi 79 Dirut PT Inhutani III Di Jakarta, 22 Januari 2015

6 Drs Iwan Djuhata 72 Kabag Peg. Ditjen RRL, 
Dephut

Di Jakarta, 13 Februari 2015

7 Ir. Subardi 69 Kabid Kanwil Semarang, 
Dephut

Di Jakarta, 04 Februari 2015

8 Usin Ardjusin 70 Staf di BUK, Kemhut 08 Maret 2015

9 V. Maukar 86 Adm. Perum Perhutani/KKPH 
Kendal, Jawa Tengah

Salatiga, 06 Februari 2015

10 Ir. Darto Poerwodihardjo 73 Kabag Umum Ditjen RRL Dep. 
Kehutanan

Ciputat-Tangsel, 20 Maret 
2015

11 Prof. Dr. Suhardi 63 Dosen Fakultas Kehutanan 
UGM dan Dirjen RLPS Dephut

Di Jakarta, 28 Agustus 2014

12 Ir. Wawan Ridwan, M.Agr. 56 Sekwilda Prop. Jawa Barat Di Bandung, 21 Maret 2015

13 Ir. Budihardjo 66 Kasubdit Prop. Sumatera 
Selatan

Di Jakarta, 25 April 2015

14 Dr. Ir. Eko Warsito 55 Kasubdit RHL Ditjen BPDAS 
PS

Di Jakarta, 24 April 2015

15 Ir. Mudjijono Budi Santoso 57 Kepala Pusdikbang SDM 
Perhutani Madiun

Di Yogyakarta, 7 Februari 
2015
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