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09 Ir. Muh. Soenaryo Hardjodarsono, MSc., Ikut Berjuang 
Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Negeri 
Tercinta Republik Indonesia

Dengan semangat nasionalisme yang kuat, segera setelah 
dinyatakan lulus menjadi Sarjana Kehutanan Soenaryo 
melamar kerja di Jawatan Kehutanan untuk ikut mengabdi 
pada Pemerintah dalam rangka membangun Negara dan 
Bangsa mengisi kemerdekaan RI.

15 Renungan Seorang Rimbawan Masa Lalu

Setelah revolusi perang mempertahankan kemerdekaan RI 
selesai, maka penjajah yang berkulit bule sudah meninggalkan 
tanah air kita. Kita sudah merasa lega karena secara fisik 
penjajah sudah pergi meninggalkan Indonesia. Sekarang kita 
baru sadar bahwa yang meninggalkan Indonesia itu baru 
fisiknya saja. De geest op zich zelf, hebben ze achter gelatin 
(Jiwa penjajahnya masih mereka tinggalkan di Indonesia). 
Dan jiwa penjajah ini merasuk kedalam koruptor yang 
menjadi Belanda berkulit sawo matang.

20 Nasionalisme dalam Peran Rimbawan

“Yang sangat berbahaya dalam mengelola hutan adalah 
kelirunya pemimpin nasional dalam mengambil keputusan 
tentang pengelolaan sumber daya hutan”. Keputusan yang 
keliru adalah keputusan yang tidak sejalan dengan Tujuan 
Nasional dalam konstitusi UUD-RI Tahun 1945.
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Pengantar Redaksi
Kisah “kejayaan” dan “babak-belurnya” hutan dan kehutanan 

Indonesia memang tidak terlepas dari dinamika percaturan politik-
ekonomi di dalam negeri dan global. Namun, bila mau jujur, keadaan 
itu juga sangat ditentukan oleh para Rimbawannya-orang-orang yang 
berinteraksi erat dengan hutan dan kehutanan, apalagi mereka telah 
berkesempatan mengenyam pendidikan kehutanan dan memperoleh 
ilmu kehutanan baik di sekolah kehutanan maupun di perguruan-
perguruan tinggi yang menyediakan fakultas atau jurusan kehutanan. 
Pertanyaannya, apakah benar Rimbawan Indonesia itu tidak 
bertanggungjawab dan tidak ada sumbang-sihnya untuk bangsa dan 
negara tercinta ini?

Sejak dideklarasikannya Indonesia sebagai bangsa dan negara 
merdeka dengan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 
1945, ternyata Rimbawan Indonesia sebagai salah satu komponen 
bangsa, ikut angkat senjata bertaruh nyawa menegakkan kemerdekaan 
bangsa dan negara yang dicintainya. Untuk berjuang pada saat 
itu Rimbawan berhimpun membentuk pasukan yang diberi nama 
“Pasukan Wanara“. Keberadaan Pasukan Wanara diakui oleh Pimpinan 
Militer, jadi tercatat secara organisatoris, setelah merdeka dengan 
segala keterbatasan dan kendala yang dihadapi, demi cinta tanah air 
Indonesia dibangunlah hutan dan kehutanan Indonesia yang porak-
poranda karena penjajahan dan perang. Kalaulah kita sekarang berada 
dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, Rimbawan haruslah 
diberi penilaian secara adil; meminggirkan apalagi meniadakan 
eksistensi dan peran Rimbawan Indonesia jelas tidak menghargai dan 
menghapus tinta emas yang ditorehkan dalam sejarah kebangsaan 
Indonesia.                                                   

Dari langkah kecil dengan semangat berkobar menggelora, 
sesepuh rimbawan yang bisa dihitung dengan jari di awal republik, 
kini akan tersenyum bahagia melihat telah berkembangnya generasi 
rimbawan Indonesia. Tidak hanya puluhan, ratusan bahkan ribuan 
rimbawan muda telah lahir. Bukan hanya jumlah, tapi rimbawan muda 
telah melebarkan cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai 
keahlian dan ketrampilan telah dikuasai rimbawan muda. Harapan 
mereka, adalah harapan kita juga. Kasih sayang mereka membesarkan 
rimbawan Indonesia, sebagai garda yang kuat dalam mengabdikan diri 
buat kemakmuran dan kejayaan bangsa; kini tiba saatnya, Rimbawan 
Indonesia untuk bersatu padu dalam semangat jiwa korsa yang selalu 
berkobar, bahu membahu, saling percaya, tulus ikhlas mengabdi pada 
nusa dan bangsa. Saatnya rimbawan saling mendengar satu sama 
lain, saling percaya dan percaya diri. Rimbawan kompak melangkah 
ke depan penuh kebersamaan, bekerja dan bekerja untuk mengelola 
hutan lebih baik dari sebelumnya.

Oleh karena itu, dalam memperingati HUT RI ke-70 Redaksi MRI 
sengaja memilih tema “NASIONALISME RIMBAWAN MASA 
LALU DAN MASA KINI” dengan menurunkan artikel-artikel yang 
ditulis para sesepuh Rimbawan sebagai pelaku sejarah dalam perang 
kemerdekaan yang masih hidup saat ini dan Rimbawan muda, agar 
diperoleh kontinuitas sejarah. Harapannya, Rimbawan generasi 
mendatang jangan hanya mendapatkan “abunya”, tetapi benar-benar 
mendapatkan “apinya”.

Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70 
dengan harapan semoga cita-cita founding father kita bisa terwujud. 
Indonesia merdeka secara fisik, merdeka secara ideologi, merdeka 
secara ekonomi dan merdeka dari tekanan pihak manapun.
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Riwayat Singkat Dr. Ir. Yunus Kartasubrata

Yunus Kartasubrata dilahirkan di Ciamis-Jawa 
Barat pada tanggal 11 Mei 1924 (91 tahun). 

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kehutanan dari 
Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor 
tahun 1955. Pertama kali bekerja tahun 1955 ditugaskan 
di Brigade III Planologi Kehutanan Malang, mulanya 
ditugaskan sebagai tenaga ahli yang khusus menangani 
Perencanaan Hutan Industri di Jawa Timur yang 
kebetulan di Kantor Pusat Jawatan Kehutanan sedang 
ditugaskan seorang expert Dr. Von Monroy dari FAO 
untuk membantu Pemerintah RI dalam Penyusunan 
Rencana Pembangunan Hutan Industri khususnya di 
Jawa dan Sumatra. Lebih kurang setahun di tugas ini 
kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi Perencanaan 
Umum Biro Planologi Malang. Tahun 1958 tugasnya 
dipindahkan ke Jawa Barat diangkat menjadi Kepala 
Daerah Hutan/KKPH Tasikmalaya yang waktu itu 
wilayahnya masih mencakup KPH Ciamis sekarang. 
Tahun 1960 dipindahkan menjadi KKPH Sukabumi, 
tahun 1964 diangkat menjadi Kepala Bagian Teknik 
Kehutanan Umum yang merupakan Orang Kedua 
setelah Kepala Jawatan/Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Barat. Belum setahun tugas disini dipromosikan 
menjadi Kepala Brigade Planologi I Bandung dan 
belum sampai setengah tahun bekerja pada bulan Mei 
hingga Oktober 1965 ditugaskan belajar ke Jepang 
dengan beasiswa Colombo Plan khusus mempelajari 
inventarisasi hutan terutama fotogrametri dan 
penafsiran foto udara. Tahun 1966 oleh Ir. Prijono (Dirut 
PN Perhutani) ditawari tugas untuk menjadi Direktur 
Perencanaan BPU Perhutani. Tawaran tersebut dengan 
senang hati diterima dan dijalaninya hingga tahun 
1971. Tahun 1972 PN Perhutani dilikwidasi dan diubah 
bentuk hukum usahanya menjadi Perusahaan Umum 

Dr. Ir. Yunus Kartasubrata MS,
Berjuang dan Berkarya untuk Bangsa dan Negara 

Melalui Pengabdian di Sektor Kehutanan
Oleh: Slamet Soedjono

(Perum) untuk P. Jawa dan PT. (Persero) Inhutani 
untuk Luar Jawa. Ir. Yunus K. diangkat menjadi 
Direktur Produksi Perum Perhutani yang dijalaninya 
hingga tahun 1978. Selepas tugas dari Perum Perhutani 
oleh Direktur Jenderal Kehutanan diberi tugas sebagai 
Koordinator Tim Kerjasama Belanda-Indonesia untuk 
menyusun Buku Abstrak berbahasa Inggris dari buku-
buku dan laporan-laporan berbahasa Belanda agar 
dapat dibaca dan dipelajari oleh generasi penerus yang 
tidak memahami bahasa Belanda. Tugas ini dapat 
diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Selanjutnya berkat 
bantuan berbagai kalangan dan teman Ir. Yunus pada 
tahun 1980 dapat beralih tugas menjadi dosen di 
Fakultas Kehutanan IPB. Sebagai dosen sesuai dengan 
tuntutan perkembangan haruslah melanjuntukan 
pendidikannya ke jenjang S2 dan S3 dan keduanya 
dapat diselesaikan dengan baik ditengarai dengan 
berhasilnya promosi Doktor pada tahun 1986 pada usia 
62 tahun. Selepas pensiun sebagai dosen IPB beliau 
diangkat menjadi dosen Universitas Winaya Mukti 
di Bandung tahun 1989-2001 di samping menjadi 
General Editor hingga menjadi Head PROSEA (Plant 
Resources of South East Asia) Network Office di Bogor 
dan Konsultan di Biotrop. Beliau juga mendapatkan 
Piagam Penghargaan “Wana Lestari Satya Nugraha” 
dari Menteri Kehutanan Tahun 1988.

Masa Kecil dan Masa Muda Hingga Ikut Berjuang
Tentang hal ini banyak hal tidak dapat diketahui 

karena tidak sempat diketemukan datanya secara 
lengkap sebab jarang dituliskan dan kelihatannya agak 
sulit dikorek informasinya. Namun demikian sewaktu 
diajukan pertanyaan perihal keterlibatannya dalam 
masa perang mempertahankan kemerdekaan RI beliau 
sekilas mengatakan bahwa sebagai pemuda masa itu 
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(usia 21-24 tahun) bersemangat sekali untuk berjuang 
mempertahankan kemerdekaan RI yang belum lama 
diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa 
Indonesia dan yang diperjuangkan oleh banyak pihak 
yang merasa menjadi bangsa Indoesia.

Dengan datangnya tentara KNIL (Belanda) yang 
masuk ke Indonesa dengan membonceng tentara 
Sekutu dengan maksud untuk menjajah kembali 
Indonesia, maka bangkitlah semangat para pendukung 
proklamasi untuk bersama-sama melawan Belanda. 
Pertempuran demi pertempuran di Bogor berlangsung 
sejak akhir Agustus dan awal September 1945, mula-
mula melawan Inggris dengan tentara Ghurkanya 
kemudian mereka diperkuat oleh tentara KNIL. 
Pemuda Yunus ikut berjuang dan pada tahun 1946 
resmi bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat 
(TKR) embrionya TNI. Namun pak Yunus tidak ikut 
dalam pasukan tempur di lapangan karena kondisi 
fisiknya tetapi bergabung di Corps Perhubungan yang 
tugasnya memberikan/mengurus angkutan pasukan 
dan barang keperluan militer, selain ditugaskan pula 
untuk mencari berbagai informasi untuk disampaikan 
kepada komandan pertempuran. Karena waktu itu 
sarana perhubungan (komunikasi) masih terbatas maka 
tugas beliau sehari-hari berada di kantor tilpon, kantor 
teleggraf, kantor pos dan stasiun kereta api untuk 
menghimpun dan menyadap informasi. Pertempuran 
yang paling mengesankan sekaligus menyedihkan 
ialah ketika pasukan TNI menyerbu markas Belanda 
(di Kantor Polisi sekarang) dekat stasiun KA dibawah 
pimpinan Lettu Muslihat (teman sesama perwira dari 
pak Yunus), yang dilakukan dari samping dan dari 
belakang markas. Menurut ceritra, saking semangatnya 
dalam memberikan komando terhadap anak buahnya 
agar terus menyerang ia naik tembok di sisi rel kreta 
api. Tak disangka dari pihak Belanda ada penembak 
jitu yang mengarahkan tembakannya ke Lettu Muslihat 
dan tepat sasaran sehingga jatuh tersungkur hingga 
gugur di tempat. Pada waktu itu pak Yunus sedang 
bertugas di Kantor Telpon Jl. Pengadilan dekat Pasar 
Anyar sehingga dapat cepat menerima informasi 
untuk selanjutnya diteruskan kepada sesama teman 
pejuang. Oleh karena itu di kemudian hari jalan antara 
pertigaan dekat istana dan gereja sampai di jembatan 
kali Cisadane diberi nama Jl. Kapten Mulihat.

Oleh karena perantauannya ke Bogor sebenarnya 
ingin melanjuntukan belajar ke Sekolah Tinggi 
Pertanian di kota itu dan merasa tidak ada bakat untuk 
terus berkarir di militer, maka setelah keadaan semakin 
aman dan Sekolah Tinggi Pertanian dibuka kembali 
tahun 1948 masuklah beliau ke Perguruan Tinggi ini.

Masa Kuliah di Fakultas Pertanian Bogor
 Pada waktu memasuki kuliah di perguruan tinggi 

tersebut jumlah mahasiswanya belum banyak karena 
hampir selama 3 tahun keadaan keamanan umum di 
Bogor kurang baik dan banyak siswa SMA di berbagai 
daerah terganggu sekolahnya karena ikut berjuang 
melalui berbagai kesatuan, khususnya TP dan TRIP. 
Beberapa teman seangkatan yang akhirnya mengambil 
jurusan Kehutanan adalah Ir. Aten Soewanda, Ir. R. 
Soebroto, Ir. Suherman Buchron dan Ir. R. Gazali. 
Dosen-dosennya sebagian besar tenaga Asing 
terutama Belanda dan Jerman yang tentu saja bahasa 
pengantarnya adalah bahasa Asing. Kesulitan yang 
dihadapi terutama adalah keterbatasan buku pelajaran, 
praktikum dan bimbingan dosen sehingga masa belajar 
yang sesuai kurikulum dapat dirampungkan dalam 
waktu 5,5 tahun jarang yang dapat menyelesaikannya 
tepat waktu. Ir. Yunus sendiri menghabiskan waktu 7 
tahun untuk meraih gelar insinyurnya. 

Pengalaman Kerja dan Beberapa Hasil Karya
a. Masa bekerja di Jawatan Kehutanan

1) Sebagai Staf Khusus Perencanaan Hutan 
Industri (HI) Brigade Planologi III Malang
• Berhasil menyelesaikan rancangan 

pembangunan HI untuk pabrik kertas 
Banyuwangi yang bahan bakunya mula-
mula dari bamboo dalam perjalanan waktu 
diganti dengan pinus karena sulitnya 
peremajaan hutan bamboo.

• Rancangan penanaman sengon di KPH 
Pasuruan untuk penyediaan pabrik 
perpetian di Surabaya, Sidoarjo dan Porong. 
Demikian pula penanaman Acc deccurens 
di Pujon dan Batu (untuk tanin).

2) Pengalaman sebagai Kepala Seksi Perencanaan 
Umum yang mengesankan adalah dapat 
mengunjungi dan mempelajari berbagai 
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Daerah Hutan di Jawa Timur serta penyusunan 
Rancangan Perusahaan (kemudian menjadi 
RKPH) dan meyakini pentingnya penempatan 
kerja sarjana Kehutanan di Seksi Perencanaan 
Daerah sebelum menjadi KKPH/Adm.

3) Sebagai KKPH Tasikmalaya berhasil mening-
katkan pendapatan dari hasil intensifikasi 
penebangan jati di daerah Banjar dan 
Ciamis sehingga pembuatan tanaman dapat 
ditingkatkan luasnya. Kendala yang dihadapi 
adalah adanya gangguan keamanan dari 
gerombolan pemberontak DI/TII khususnya 
di bagian selatan (Cipatujah dan Cijulang) 
dan Utara (Malangbong) sehingga kalau mau 
turni harus dikawal militer dan TNI. Mereka 
bersembunyi di G. Cakrabuana, G. Sawal dan 
kalau turun ke desa merampok dan membakari 
rumah penduduk yang tidak berdosa walaupun 
sudah diadakan Comando Operasi Sipil yang 
dibantu TNI dan Polisi.

4) Sebagai KKPH Sukabumi harus bekerja 
keras untuk mendapatkan penghasilan dari 
penebangan kayu jati di Sukabumi Selatan dan 
melayani kebutuhan Pemerintah akan kayu 
rasamala yang amat besar jumlahnya untuk 
pembangunan sarana olahraga Asean Games 
1963 seperti Stadion sepakbola, bulutangkis 
dan sebagainya. Penebangan besar-besaran 
dan harus cepat di hutan rasamala Sukanagara 
Cianjur Selatan mengakibatkan banyak terjadi 
kecelakaan hingga 5 orang tewas selain yang 
luka berat dan ringan. Hal yang merisaukan 
adalah masih adanya gangguan keamanan dari 
gerobolan DI/TII di G. Gede, G. Pangrango, 
G. Salak dan G. Halimun. Sebenarnya mereka 
sudah terdesak tetapi tidak mau menyerah, 
akhirnya oleh penguasa terutama Batalyon 
Kujang dilakukan gerakan Pagar Betis yang 
dibantu masyarakat dalam kelompok 5-10 
orang dan berjarak 15-20 meter satu sama lain 
mendesak DI/TII naik gunung lebih atas lagi 
yang semakin sulit mendapatkan makanan. 
Akhirnya mereka baru mau menyerah. 
Kebutuhan dana untuk mereboisasi hutan yang 
ditebang secara rutin berdasar RTT ditambah 

penanaman kembali bekas tebangan rasamala 
yang luas membutuhnkan dana besar yang 
harus dicari sendiri secara kreatif.

5) Sewaktu dipindahkan ke Kantor Jawatan 
Kehutanan Jawa Barat sebagai Kepala Bagian 
Tehnik Kehutanan Umum awalnya merasa 
kurang nyaman karena seolah berganti kerja 
sebagai orang kantoran padahal sudah 9 
tahun jadi orang lapangan. Tetapi lambat laun 
dapat menyesuaikan dan keuntungan yang 
didapat adalah semakin banyak mengenali 
kondisi seluruh KPH di Jawa Barat, disamping 
berkesempatan mendidik Sarjana-sarjana 
Kehutanan yang baru lulus yang diperbantukan 
ke KKPH di daerah.

6) Sebagai Kepala Brigade Planologi Jawa Barat 
yang secara efektif hanya dijalani selama 
kurang lebih 6 bulan karena yang 6 bulan untuk 
tugas belajar di Jepang tidak banyak yang bisa 
dilakukan kecuali ikut berperan penting dalam 
pemecahan KPH Sukabumi menjadi 2 KPH 
yaitu menjadi KPH Sukabumi dan KPH Cianjur. 
Juga KPH Tasikmalaya dipecah menjadi 2 
menjadi KPH Tasikmalaya dan KPH Ciamis. 
Penataan hutan Jawa Barat belum seintensif 
Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sebagian 
besar sudah ditata tetap sedangkan Jawa Barat 
dari 14 KPH baru 1-2 KPH terutama hutan jati 
KPH Indramayu dan KPH Purwakarta. Jadi 
masih banyak yang harus dibenahi tetapi tidak 
memiliki dana yang cukup.

b. Masa berbakti di BUMN
1) Sewaktu memulai tugas di PN Perhutani 

tahun 1966, BUMN ini bukanlah bentukan 
baru tetapi sudah berumur 5 tahun sehingga 
sedikit banyak sudah tertata dan berjalan 
cukup baik walaupun belum begitu mulus 
akibat dari pengaruh kondisi politik, ekonomi 
dan keamanan nasional yang berat seperti 
Perjuangan merebut Irian Barat (Trikora), 
Perselisihan dan Permusuhan dengan Malaysia 
dan Singapore (Dwikora) dan yang terakhir 
luka-luka akibat pemberontakan G 30 S/PKI 
yang dampaknya masih cukup besar terutama 
di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Usaha 
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penataan hutan dalam rangka revisi RKPH 
10 tahunan cukup terhambat karena risalah-
risalah hutan dan pengukuran di lapangan 
masih banyak gangguan dan hambatan dari segi 
keamanan, tenaga perisalah, perlengkapan dan 
pembiayaan.

2) Di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 
tengah berjalan Proyek Production Sharing 
Eksploitasi Hutan Mekanis yang dilakukan 
secara kerjasama dengan gabungan beberapa 
perusahan Jepang yaitu Forest Development 
Corporation (FDC) di daerah Nunukan, Sesayap 
dan Malinau yang sudah mulai bekerja tahun 
1963 dan MOFDECO (Mitsui Overseas Forestry 
Development Corporation) di Kalimantan 
Selatan sejak 1964. Dalam kerjasama ini 
seharusnya Perhutani memiliki kekuatan 
yang lebih tinggi khususnya penguasaan areal 
hutan yang berpotensi baik dan luas serta 
punguasaan medan operasi, tetapi lemah 
dalam hal pengalaman logging, pengadaan dan 
penggunaan alat-alat eksploitasi hutan mekanis 
dan penyediaan biaya operasional yang terbatas. 
Akibatnya hal-hal yang telah disebutkan tadi 
lebih banyak dikuasai Jepang sehingga dalam 
perhitungan untung rugi setiap tahunan atas 
kerjasama ini pihak Perhutani lebih banyak 
dirugikan dan angsuran pengembalian hutang 
modal ke Jepang semakin berkurang yang 
berarti sisa hutannya tetap besar.

3) Dengan dibentuknya Dinas-dinas Kehutanan 
Provinsi di Kalimantan Timur (1967) dan 
Kalimantan Selatan (1968) yang berakibat 
dikuranginya areal kerja PN Perhutani semakin 
memperlemah kekuatan dan posisi Perhutani.

4) Dalam pelaksanaan kerjasama ini sering 
diadakan pertemuan (rapat bersama) antara 
Perhutani-FDC-MOFDECO untuk mengevalusi 
pelaksanaan kegiatan proyek dan hasil-
hasilnya, rapat-rapat tersebut dilaksanakan 
di Jakarta dan di Tokyo. Peralatan eksploitasi 
mekanis harus didatangkan/dibeli dari Jepang 
sedangkan waktu itu alat-alat berat buatan 
Jepang seperti traktor, trailer, dozer, shovel, 
dump truck, crane dan lain-lain cepat rusak 

karena memang kualitasnya belum baik, beda 
sekali dengan caterpillar.

5) Pada tahun 1968 ada bantuan tenaga dan 
biaya dari Belanda untuk mengadakan survey 
potensi hutan jati di beberapa KPH terdekat 
bagi rencana pendirian pabrik Penggergajian 
Kayu (sawmill) baru di Jatirogo, sehingga 
Direktur Perencanaan harus membentuk tim 
counterpart yang anggotanya terdiri dari 
pejabat Kepala Biro dan Kepala Seksi terkait 
dari Pusat maupun Daerah. Tim ini bekerja 
cukup baik dan berhasil merekomendasikan 
pendirian sawmill tersebut yang kemudian 
dapat direalisasikan pembangunannya tahun 
1970. 

6) Di waktu awal menjabat Direktur Produksi 
Perum Perhutani (1972) mendampingi Direktur 
Utama Ir. Soekiman Atmosoedaryo sudah 
dicanangkan perlunya usaha intensifikasi 
dan ekstensifikasi di segala bidang termasuk 
rehabilitasi alat-alat produksi dan membangun 
baru jika perlu untuk mengolah bahan baku 
menjadi barang jadi guna memperoleh nilai 
tambah sesuai arahan GBHN dan Repelita. 
Dalam hal ini diputuskan untuh membangun 
pabrik pengolahan kayu terintegrasi di Cepu 
menggantikan sawmill lama. Juga membangun 
baru pabrik vinir dan produksi teak overlaid 
plywood di Gresik. Untuk maksud itu Direktur 
Produksi dan Kepala Unit Perhutani Jawa 
Timur (RM Soehando) ditugaskan ke Jepang 
dan Eropa guna memilih peralatan pabrik yang 
dimaksud. Tugas ini didampingi oleh konsultan 
ahli dari Amerika Mr. Warren Wood dan 
pembelian peralatan tersebut akan dilakukan 
secara mengangsur dari dana Perhutani sendiri. 
Akhirnya didapat peralatan dari Jerman 
Barat dan pelaksanaan pembangunan IPKJ 
cepu dapat dilaksanakan hingga diresmikan 
oleh Presiden Soeharto didampingi Ibu Tien 
Soeharto tahun 1976 dengan upacara besar 
yang dihadiri oleh pejabat Muspida Provinsi 
Jawa tengah dan Jawa Timur serta Muspida 
beberapa Kabupaten sekitarnya selain Pejabat 
dari Pusat yang menyertai Presiden.
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Pabrik vinir dan penempelan plywood di Gresik 
diresmikan oleh Direktur Jendral Kehutanan 
dan dipilih Gresik sebagai lokasinya guna 
memperlancar ekspor ke luar negeri 

7) Selain industri dilaksanakan program pros
perity approach mencakup pelaksanaan inmas 
tumpangsari, penanaman rumput gajah, proyek 
penyediaan kayu bakar kaliandra, pembuatan 
base camps selain untuk tempat tinggal juga 
untuk pertemuan belajar mengajar anak muda 
dan orang tua, membantu masyarakat dalam 
pengembangan pemeliharaan lebah madu dan 
penyelenggaraan pilot proyek persuteraan. 
Juga dikembangkan kerjasama Mantri-Lurah 
(Malu).

8) Proyek prosperity approach tersebut mendapat 
perhatian dari FAO yang juga sedang berusaha 
mempengaruhi beberapa Negara untuk 
melaksanakannya maka setelah diadakan 
peninjauan akhirnya Perhutani ditunjuk 
sebagai tuan rumah Expert Consultation 
dalam Program Forestry for Local Community 
Development yang diselenggarakan di 
Semarang tahun 1978.

c. Penyusunan Buku Abstract dan Sejarah Kehutanan 
Indonesia
1) Buku Abstract Kehutanan

Disusun oleh Tim yang beranggotakan 10 
orang terdiri dari perwakilan Perintah Negeri 
Belanda dan Indonesia (4 orang Indonesia 
dan 6 orang Belanda) diketuai oleh tuan C van 
Goor (Wakil Direktur Penelitian Kehutanan 
Belanda). Pengolahan bahan pustaka dilakukan 
di Indonesia dan Negeri Belanda dan proses 
penyusunan berlangsung selama 2 tahun 
dengan menghasilkan buku “Indonesian 
Forestry Abstract Dutch Litterature Until 
1960” mencakup 6000 abstrak.

2) Menjadi Anggota Tim Penyusunan Sejarah 
Kehutanan Indonesia yang diketuai oleh 
Ir. Muh. Soenaryo Hardjodarsono dengan 
konsultan Prof. Dr. Nugroho Notosoesanto dan 

Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo terutama dalam 
pengumpulan bahan-bahan yang ditulis dalam 
bahasa Belanda dan menterjemahkan.

d. Pengalaman di lingkungan Akademik.
1) Pengalaman menterjemahkan buku-buku 

ilmiah berbahasa Belanda waktu duduk 
dalam Tim penyusunan Buku Abstrak 
Kehutanan Indonesia mendorong untuk lebih 
meningkatkan ilmu dan pengetahuan melalui 
pendidikan tinggi sehingga pada akhir tugas 
bertekad untuk beralih ke Perguruan Tinggi dan 
diterima di Fakultas Kehutanan IPB.

2) Minat studi yang dipilih ialah Perhutanan 
Sosial dan Agroforestry sesuai anjuran Prof. Ir. 
Soekiman Atmosoedaryo dan sesuai pula dengan 
panggilan hatinya yang sejak lama menyenangi 
masalah pertanian dan sosial kemasyarakatan. 
Saran lain yang mempengaruhi pilihan ini 
ialah datang dari seorang teman dari Philipina 
Kol Pens. Garcia bahwa kebahagiaan manusia 
akan lengkap kalau mempnyai anak, menanam 
pohon dan menulis. Yang terakhir inilah yang 
paling menarik baginya yang bisa dimungkinkan 
dengan terjun ke bidang akademik.

3) Sewaktu masuk ke lingkungan akademik 
langsung disambut baik oleh kawan-kawan 
lama dan sanggup akan memberikan bantuan 
dalam bentuk bimbingan studi seperti Prof 
Sayogyo, Prof. Poedjiwati, Prof Ishemat, Prof.
Tjondronegoro, Prof Sadan Widarmana. 
Akhirnya selain mengajar sebagai dosen juga 
melanjuntukan studi S2 hingga S3 di Bidang 
Social Forestry dan Agro Forestry.

4) Di Perguruan Tinggi inilah pak Yunus dapat 
melangsungkan kegemarannya melakukan 
penelitian dan menulis sehingga banyak karya 
tulis yang di hasilkannya.

5) Selain meneliti dan menulis beliau juga gemar 
berkebun dan bertani antara lain bertani 
menanam murbei dan pemeliharaan ulat sutera 
di Sukabumi yang sangat berhasil sehingga 
menjadi percontohan dan studi banding oleh 
para peminat persuteraan.
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Latar Belakang Keluarga

Soenaryo, dilahirkan di 
Muntilan pada hari Rebo 

Kliwon tanggal 4 Maret 1925 (90 
tahun) sebagai anak ke 6 dari 7 
bersaudara putera-puteri bapak 
Hardjodarsono dan ibu Siti 
Salekah. Bapak bekerja sebagai 
Penilik Sekolah Desa yang 
pada waktu itu sudah tergolong 
priyayi, sedangkan ibu sebagai ibu rumah tangga biasa. 
Masa balita dan pra sekolah tinggal bersama orang tua 
di Muntilan dan sebagai anak-anak di kota kecil dekat 
sungai dan sawah/tegalan biasa melakukan kenakalan 
anak-anak seperti ngambil salak dipekarngan orang 
lain, ambil kacang panjang, jagung, tebu dan “keceh” di 
sawah, numpang di bagian belakang andong, gerobag 
dan sebagainya. Juga belajar tembang-tembang Jawa 
yang sangat mengesankan beliau sampai hari tuanya.

Masa Sekolah Umum dan Kejuruan
Karena di Muntilan tidak ada Sekolah Dasar 7 

Tahun yang berbahasa Belanda (HIS) maka Soenaryo 
kecil kemudian dibawa Eyangnya pindah ke Purwodadi 
Grobogan untuk disekolahkan di HIS.

Baru 3,5 tahun di Purwodadi eyangnya pensiun 
dan pindah ke Ponorogo, tetapi kebetulan orang tua 
Soenaryo sudah pindah ke Magelang sehingga Soenaryo 
melanjuntukan sekolah HIS di Magelang bersama orang 
tuanya. Sejak di HIS, Soenaryo sudah gemar membaca 
berbagai buku bacaan terutama yang dimiliki ayahnya 
baik kisah/ceritera dalam negeri seperti Mahabarata 
Kawedar dan kisah Kerajaan Majapahit, maupun kisah 
luar negeri seperti Robin Hood, intrik-intrik kerajaan di 
Itali dan Perancis serta kisah orang Indian di Amerika. 
Selain bersekolah ikut pula dalam kegiatan kepanduan 
Islam (Jong Islamiten Bond).

Setamat HIS Soenaryo 
melanjuntukan ke MULO (SMP) 
yang gurunya semua orang 
Belanda. Menjelang akhir tahun 
ajaran mau naik ke kelas 2, 
bapaknya meminta untuk tidak 
meneruskan sekolah di MULO 
tapi diminta pindah ke Sekolah 
Kejuruan Tehnik supaya bisa 
cepat bekerja karena bapaknya 

menjelang pensiun. Akhirnya pindah ke Sekolah Tehnik 
5 Tahun di Semarang (TSS) setara KWS di Jakarta. Di 
sekolah ini banyak prakteknya sehingga waktu belajar 
di sekolah semakin padat. Pada tahun 1942 Jepang 
menaklukan Belanda di Indonesia termasuk Jawa 
Tengah sehingga orang Belanda kocar-kacir ditangkapi 
Jepang dan yang selamat melarikan diri ke Australia 
lewat Cilacap. Guru-guru di TSS yang hampir semuanya 
orang Belanda digantikan dengan orang Jepang. Setelah 
sekolah dibuka kembali ternyata siswa-siswanya tidak 
bersemangat karena hari-hari hanya disuruh olahraga 
taisho, upacara menghormat Kaisar dan Dai Nippon 
serta belajar bahasa Jepang, akhirnya Soenaryo pulang 
ke Magelang. Tahun 1943 sekolah Kejuruan Tehnik 
Yogya dibuka, Soenaryo mendaftar dan diterima ke 
kelas 4. Setelah sekolah berjalan diketahui guru Fisika 
dan Ilmu Pasti adalah Ir. Muh. Sadeli lulusan THS (ITB) 
yang kelak menjadi Ahli Ekonomi Prof. Dr. Ir. Muh. 
Sadeli dan ternyata pula berhasil menikahi Saparinah 
gadis paling cantik pelajar SMP Negeri di samping 
Sekolah Tehnik yang ditaksir Soenaryo. Sewaktu ujian 
kenaikan ke kelas 5 usai dan semua siswanya lulus. 
Penguasa Jepang memutuskan tidak perlu melanjutkan 
pendidikan kelas 5, karena sudah dipandang cukup dan 
Pemerintah Jepang membutuhkan tenaganya sehingga 
para siswa diberi ijazah dan ditawari pekerjaan.

Ir. H. Muh. Soenaryo Hardjodarsono, MSc.*)
Ikut Berjuang Mempertahankan dan Mengisi 

Kemerdekaan Negeri Tercinta Republik Indonesia
Oleh: Slamet Soedjono

*) Rimbawan Senior Mantan Staf Ahli Menteri Kehutanan IV Bidang Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 9

Artikel



Pengalaman Bekerja Dibawah Tekanan Tentara 
Jepang

Singkat ceritera Soenaryo mendapat pekerjaan 
(tugas) di Perusahaan Tambang Batubara di Bayah 
(Banten Selatan) atau Bayah Kozan Kobushiki Kaiza, 
proyek vital Jepang untuk mendukung peperangan. 
Disini Soenaryo bekerja di bawah pengawasan dan 
tekanan tentara Jepang yang menekankan disiplin dan 
sanksi yang keras serta banyak ditempatkan pemuda-
pemuda Indonesia secara kerjapaksa (romusha) 
sehingga banyak yang mati karena kelaparan, siksaan, 
tersesat di hutan atau ditembak mati karena tidak patuh, 
melawan atau berusaha melarikan diri. Beratnya bekerja 
di bawah tekanan penjajah Jepang dan menyaksikan 
kekejaman tentara Jepang di Bayah seperti tersebut 
di atas, rasa kebangsaan Soenaryo dibangkitkan yang 
selanjutnya diikuti dengan perjuangan bersenjata 
beberapa tahun berikutnya. Waktu itu Kepala Bagian 
Romusha bernama Engku Husein yang kemudian 
ternyata Tan Malaka.

4. Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan RI
a. Melucuti Senjata Tentara Jepang

Berita diproklamasikannya kemerdekaan RI 
tanggal 17 Agustus 1945 diterima oleh Soenaryo 
dan teman-temannya pemuda Indonesia yang 
berada di Bayah baru pada akhir bulan Oktober 
1945 karena buruknya komunikasi dan dibatasinya 
orang mendengarkan radio. Berita tsb diterima 
dengan suka ria diikuti dengan pembentukan 
barisan keamanan yang terdiri dari para pemuda 
yang pernah mengikuti latihan kemiliteran di 
bawah pimpinan F. Suharto, Kepala Bagian 
Keuangan Bayah Kaizan. Barisan keamanan ini 
selanjutnya melakukan pelucutan senjata terhadap 
orang-orang Jepang sebanyak 48 orang. Beruntung 
tidak ada perlawanan yang berarti. Selanjutnya 
tawanan Jepang ini harus segera dihantarkan ke 
Bogor untuk diinternir. Dengan 3 truk orang-orang 
Jepang dibawa ke Bogor melalui Rangkasbitung 
dan Jakarta dimana Soenaryo menjadi salah satu 
dari 5 orang bersenjata yang mengawal perjalanan 
ini. Dalam perjalanan sering mengalami gangguan 
dihentikan oleh barisan keamanan lain di berbagai 
tempat sehingga harus pandai memberikan 
informasi. Tugas pengawalan berhasil selamat.

b. Bergabung dengan Laskar Perjuangan
Beberapa hari kemudian di bulan November 1945, 
Soenaryo berusaha kembali ke Magelang dengan 
bergani-ganti kendaraan terutama kereta api 
karena jalan umum sudah banyak yang dirusak 
jembatannya dan dirintangi pohon-pohon yang 
ditebang sebagai rintangan (barricade). Tak jarang 
pula harus berjalan kaki berkilometer-kilometer. 
Turun dari KA di stasiun Yogya, melihat sedang 
ada Kongres Pemuda Indonesia di hotel Garuda 
membentuk Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) 
yang menjadi salah satu dari sekian banyak 
Laskar Perjuangan. Tanpa pikir panjang Soenaryo 
langsung mendaftarkan diri supaya bisa ikut latihan 
perang dan ingin segera dikirim ke garis depan 
pertempuran (front).

c. Bertempur di medan laga
Setelah mengikuti latihan sekitar 1 minggu, 
diberangkatkanlah ke Ambarawa (markas besar) 
untuk selanjutnya diatur penugasannya ke front 
di daerah Srondol dan Candi (Semarang Selatan) 
yang daerahnya berbukit-bukit. Di garis depan 
(front) ini hampir tiap hari mendapat serangan dari 
tentara Inggris (kebanyakan pasukan Ghurka dari 
India) dengan menembakan montir-montirnya dari 
pelabuhan Semarang. Selama 2 minggu mengikuti 
pertempuran di garis depan, 3 orang teman 
Soenaryo gugur terkena tembakan pecahan mortir 
dimana tempat tertembaknya hanya 1-3 meter dari 
posisi Soenaryo bertiarap. Soenaryo dan beberapa 
temannya hanya mempunyai senjata laras panjang 
yang hanya bisa digunakan dalam pertempuran 
jarak pendek untuk melakukan penyergapan 
terhadap patroli pasukan Inggris yang diboncengi 
tentara KNIL (Belanda) atau menyerang pos-pos 
mereka. Selama di front pasukan kekurangan 
makan karena harus dikirim dari Ambarawa, 
makanan yang dimasak jam 4 pagi baru sampai di 
front jam 15-17 sore hari, itupun lauknya hanya saur 
kool hijau yang ditumis.
Setelah bertugas 2-3 minggu pasukan ditarik ke 
garis belakang (Magelang dsk) untuk digantikan 
dengan pasukan lain. Selama 3,5 tahun bergabung 
dalam laskar perjuangan dikirim ke front sebanyak 
empat kali, selebihmya gerilya masuk ke luar kota 
pendudukan musuh dan membantu kebutuhan 
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masyarakat akan pemenuhan bahan pangan 
diantaranya ditugaskan mencari dan membawa 
pulang berton-ton garam di Pasuruhan Jawa Timur 
karena masyarakat sekitar Magelang kekurangan 
bahkan sebagian sudah kehabisan garam, bahan 
makan yang nampaknya sepele namun bagi 
kesehatan sangat penting.

d. Melanjutkan belajar sambil berjuang
Sambil berjuang di garis belakang Soenaryo dan 
kawan-kawannya berkeinginan untuk mendirikan 
kursus SMA bagi para pejuang dan anak-anak 
pengungsi yang datang dari Ambarawa, Salatiga 
dan Semarang. Usaha itu berhasil berkat dukungan 
para sarjana yang bekerja di berbagai bidang di kota 
Magelang dan sekitarnya untuk bertindak sebagai 
guru tanpa honor. Kursus ini berkembang pesat 
dan baik, sampai akhirnya diresmikan menjadi 
SMA Negeri Magelang dimana Soenaryo menjadi 
salah satu lulusan angkatan pertama tahun 1948. 
Walaupun kehadirannya di kelas jarang bisa 
dilakukan karena tugas tempur di front Ambarawa 
dan Salatiga tetapi Soenaryo bisa meraih kelulusan 
peringkat 3, berkat bantuan teman-temannya yang 
suka meminjamkan catatan-catatan pelajaran di 
sekolah dan diktat pelajaran serta membantu para 
pejuang belajar bersama dalam klub studi. Di antara 
yang rajin membantu ialah Oemijati teman sekelas 
yang kelak menjdi isterinya, selain teman siswa 
pria lain yang pintar-pintar seperti Soejoedi (Kelak 
menjadi Arsitek tertenal yang merancang bangunan 
dan mengawasi pembangunan gedung Manggala 
Wana Bhakti dan pembantu terdekat Ir. Sutami 
mantan Menteri PU yang merancang bangunan 
dan mengawasi pembangunan Gedung MPR/
DPR yang megah serta jembatan Semanggi yang 
unik, dibawah petunjuk langsung dari Presiden Ir. 
Soekarno), Sadarsono dan Soenardjo. Setelah lulus 
SMA Soenaryo melanjuntukan kuliah di Fakultas 
Pertanian Universitas Gajah Mada (waktu itu 
masih berstatus swasta) di Klaten dan telah mulai 
menjalankan perkuliahan serta memperoleh kartu 
mahasiswa.

e. Melanjutkan perjuangan
Namun sewaktu mau pulang liburan ke Magelang, 
baru sampai di Yogya, terjadi clash II tanggal 19 

Desember 1948 dimana Yogya dibombardir dan 
diduduki Belanda. Soenaryo dengan berjalan kaki 
melalui jalan-jalan kecil melanjuntukan pulang ke 
Magelang selanjutnya ikut bergerilya lagi berjuang 
melawan tentara Belanda di Magelang (NICA).Akan 
tetapi karena namanya sudah dicatat dan didaftar 
oleh NICA (tentara Belanda) sebagai ekstrimist 
(gerilyawan) yang terus menerus dicari, maka demi 
keselamatannya dan atas persetujuan orang tua 
Soenaryo pergi mengungsi ke Bali ikut kakaknya 
yang menjadi dokter di RS Sanglah Bali sampai 
peperangan mereda setelah adanya persetujuan 
Roem-Royen, gencatan senjata dan Konferensi 
Meja Bundar.

f. Kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia 
dan Menikah
Hasrat untuk melanjuntukan kuliah berkobar lagi 
dan atas dukungan kakak dokter Budi di Bali yang 
bersedia membantu biaya kuliah di Bogor maka 
pada bulan September 1949 Soenaryo mendaftarkan 
diri sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian UI 
pada usia 25 tahun. Waktu kuliah hampir semua 
dosennya terdiri dari orang-oraang Belanda dengan 
bahasa pengantar asing (Belanda atau Inggris) 
maka ia berusaha memperkuat bahasa Inggrisnya 
dengan belajar bahasa Inggris secara otodidak 
(memperbanyak membaca bacaan bahasa Inggris, 
memperdalam grammar, membuat karangan dalam 
bahasa Inggris, berpidato bahasa Inggris di kamar, 
mendengarkan berita BBC dan lain-lain). Bantuan 
biaya dari kakak hanya berlangsung 1tahun karena 
setelah tingkat 2 mendapat bea siswa dan mendapat 
honorarium mengajar sebagai guru SMA dan SGA 
yang jumlahnya jauh lebih besar dari beasiswa. 
Pada tahun 1954 dengan Oemijati, pacar lama 
sejak di SMA Magelang yang berkuliah di Fakultas 
Kedokteran UGM Yogyakarta. Atas himbauan/
desakan dari calon mertua (alasan calon adik ipar 
sudah mau menikah tapi tidak mau mendahului/
nglangkahi kakanya) diminta mempercepat 
pernikahanya padahal waktu itu Soenaryo sedang 
sibuk menyelesaikan 2 mata kuliah untuk kemudian 
bisa menyusun skripsi dan ujian akhir sarjana 
yang diharapkan dapat diselesaikan bulan Agustus 
1955. Desakan/himbauan itu begitu serius karena 
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telah ditetapkan hari dan tanggal terbaik untuk 
pernikahan Soenaryo dan Oemijati yaitu tanggal 23 
Juli 1955. Jawabannya tak bisa lain selain sendika 
dawuh (siap) dan dilaksanakanlah pernikahan di 
hari yang telah ditetapkan tadi. Setelah menikah 
Oemijati langsung pindah ke Bogor mengikuti 
suami dan berhenti kuliah di Fakultas Kedokteran 
UGM, tetapi di Bogor langsung bisa bekerja di 
Apotik Rathkamp karena Oemijati memiliki ijazah 
Asisten Apoteker dan lamaran kerja telah diurus 
oleh suami. Alhamdulillah kuliah terus berjalan dan 
dapat menyelesaikan skripsi serta berhasil lulus 
menjadi Sarjana Kehutanan (Ir) pada tanggal 25 
Nopember 1955.

Bekerja di Kehutanan
Dengan semangat nasionalisme yang kuat, segera 

setelah dinyatakan lulus menjadi Sarjana Kehutanan 
Soenaryo melamar kerja di Jawatan Kehutanan 
untuk ikut mengabdi pada Pemerintah dalam rangka 
membangun Negara dan Bangsa mengisi kemerdekaan 
RI.
a. Bekerja di Lembaga Penelitian Kimia Hasil Hutan.

Sesuai dengan bidang studi yang ditekuni sewaktu 
kuliah di Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan 
UI dan pengalaman praktek kerja di Pabrik Kertas 
Padalarang, Ir. Soenaryo Hardjodarsono melamar 
di Lembaga Penelitian Kimia Hasil Hutan Jawatan 
Kehutanan dan langsung diterima dan ditempatkan 
disini. Tetapi baru sekitar 6 bulan bekerja disini 
dia diminta untuk pindah ke Fakultas Pertanian 
Universitas Indonesia di Bogor.

b. Menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas 
Indonesia
Pada pertengahan tahun 1956 Ir. Soenaryo diminta 
oleh Prof. Dr. Soetrisno Djoened Poesponegoro 
Dekan Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan 
UI untuk pindah ke Fakultas menjadi Asisten 
Dosen karena dosen-dosen orang Belanda mau 
pada pulang ke negerinya disebabkan memanasnya 
situasi politik berkaitan dengan tuntutan 
Nasionalisasi Perusahaan Asing dan Penggantian 
semua Tenaga Asing yang bekerja di Indonesia 
terutama orang-orang Belanda. Menyadari 
kondisi ini yang secara nasional dipandang amat 

penting demi kelangsungan pendidikan tinggi di 
Indoneia, maka Ir. Soenaryo pindah ke Fakultas 
Pertanian setelah proses administrasi kepegawaian 
diselesaikan dengan baik.
1) Studi di luar negeri 

Pada bulan Juli 1957 Ir. Soenaryo mendapat 
bea siswa studi di Amerika Serikat setelah lulus 
tes wawancara kemampuan berbahasa Inggris 
yang dilakukan oleh seorang Profesor dari 
Rockefeller Foundation. Ir. Soenaryo memilih 
bidang studi pembuatan kertas pada New York 
State College of Forestry at the University of 
Syracause lebih kurang 500 km dari New York. 
Berangkat awal bulan Sptember 1957 seorang 
diri sedangkan isteri baru bisa menyusul 4 
bulan kemudian. Studi dapat berjalan lancar 
dan dapat diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun 
sampai Maret 1959 dengan mendapatkan ijazah 
Master of Sciense. Seperti halnya yang lain 
waktu itu apabila seseorang pulang tugas belajar 
dari luar negeri pulangnya pada membawa 
mobil bekas yang setelah sampai di Indonesia 
masih dianggap mobil mewah, demikian pula 
Soenaryo. Sebenarnya setelah studi selesai 
ingin jalan-jalan dulu di Amerika (Bagian 
Negara Lain), Canada dan Eropa tetapi karena 
Dekan Fakultas Pertanian UI yang waktu itu 
dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja 
memanggilnya untuk segera pulang maka bulan 
Maret itu juga pulang ke Indonesia.

2) Membangun kampus Dramaga
Segera setelah kembali dari luar negeri Ir. 
Soenaryo, H. MSc. bertugas kembali sebagai 
dosen apalagi waktu itu di jurusan Kehutanan 
kekurangan tenaga pengajar sehingga sibuklah 
untuk urusan belajar mengajar. Dengan alasan/
pertimbangan kekurangan dosen maka pada 
tahun 1961 Ir. Soenaryo, MSc. dipercepat 
pengangkannya menjadi Lektor Kepala dengan 
diberi tambahan masa kerja 4 tahun, yang secara 
kepegawaian memang bisa dimungkinkan 
berkaitan dengan masa bhakti perjuangan 
beliau dalam mempertahankan kemerdekaan 
RI.
Pada tahun 1961 Pemerintah menugaskan 
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Fakultas Pertanian UI untuk membangun 
kampus baru di Dramaga di atas tanah 300 
ha bekas perkebunan karet. Pembangunan 
ini dimonitor langsung oleh Presiden Ir. 
Soekarno dan sebagai penanggungjawabnya 
ialah Prof. Dr. Ir. Thoyib Hadiwidjaya selaku 
Dekan Fakultas Pertanian UI. Dalam tim 
pembangunan yang dibentuk Ir. Soenaryo, 
MSc ditetapkan sebagai penanggung jawab 
teknik,waktu itu satu-satunya dosen yang 
memiliki ijazah teknik sipil. Sewaktu keadaan 
semakin sulit akibat perekonomian Negara yang 
mulai goyah dan barang-barang impor semakin 
sulit yang distribusinya dikendalikan oleh KOTI 
(Komando Operasi Tertinggi Ekonomi) maka 
Presiden menunjuk Ibu Hartini Soekarno untuk 
ikut membantu kelancaran pembangunan 
kampus Dramaga. Hampir setiap minggu 
(Senen pagi) Ir. Soenaryo menghadap ibu 
Hartini untuk mendapatkan surat pengantar 
(katebeletje) kepada Ketua Koti (Letjen 
Soeprajogi) mengenai pemenuhan kebutuhan 
semen dan besi beton untuk Kampus Dramaga 
dimana kedua bahan bangunan tersebut waktu 
itu masih diimpor.

c. Kembali ke Kehutanan
Bulan Juni 1964 Departemen Kehutanan terbentuk 
dalam susunan kabinet 100 Menteri. Sementara 
itu Institut Pertanian Bogor (IPB) juga belum 
lama diresmikan. Bulan September pimpinan IPB 
menawarkan jabatan kepada Ir. Soenaryo MSc, apa 
mau menjadi Dekan Fakultas Kehutanan, Dekan 
Fakultas Teknologi dan Mekanisasi Pertanian 
atau menjadi Pembantu Rektor. Belum sempat 
mengambil keputusan datang Ir. Soemaryo 
Joeswopranjoto (Deputi I Menteri Kehutanan) 
berkunjung sebagai utusan pak Soedjarwo (Menteri 
Kehutanan) menanyakan apakah saya bersedia 
mengisi/untuk diangkat menjadi Kepala Biro 
Ekonomi Kehutanan Departemen Kehutanan 
yang waktu itu masih kosong. Setelah 2-3 hari 
berfikir akhirnya Ir. Soenaryo menerima tawaran 
Departemen Kehutanan, selanjutnya bekerja 
kembali di Kehutanan. Baru setahun bekerja di 
Departemen Kehutanan terjadi pemberontakan 

G30S/PKI dan Pemerintahan Presiden Soekarno 
(orde lama) digusur oleh Pemerintahan Soeharto 
(orde baru) maka Departemen Kehutanan kembali 
menjadi Direktorat Jendral Kehutanan dengan 
pimpinan (Dirjen tetap pak Soedjarwo) dan Ir. 
Soenaryo MSc menjadi Direktur Pengusahaan 
Hutan (Dit Usa) yang setahun kemudian berganti 
nama menjadi Direktorat Eksploitasi dan Industri 
Kehutanan (Dit Expo). Pada waktu itu (1967-1968) 
Pemerintah sedang membutuhkan banyak devisa 
untuk memperbaiki ekonominya dan memulai 
pembangunan dalam suasana orde baru. Karena itu 
semua bidang harus berusaha menaikkan produksi 
dan ekspor.
Dari sektor Kehutanan direncanakan menaikkan 
ekspor kayu dari 1,5- 2,0 juta menjadi 10-11 juta 
m3 seperti Philipina. Untuk itu diperlukan investasi 
yang besar, maka pak Soedjarwo mengajak beberapa 
pembantu terdekatnya (para Direktur) keliling 
dunia (Philipina, Jepang, Amerika, Brasil, Belanda) 
untuk mencari investor di bidang eksploitasi dan 
industri kehutanan. Hasilnya cukup mengesankan 
karena kemudian investasi yang masuk mengalir 
cukup banyak, maka disusunlah peraturan 
tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mulai 
dari ketentuan persyaratan untuk mendapatkan 
ijin HPH, ketentuan operasionalnya antara lain 
peremajaan hutan dengan sintem Tebang Pilih 
Indonesia (TPI) guna menjamin terlaksananya 
pengelolaan hutan lestari (berkelanjutan). Melalui 
survey hutan di lapangan harus dapat ditetapkan 
luas areal HPH yang bisa diberikan ijin, volume 
kayunya, jumlah volume kayu yang boleh ditebang, 
royalty yang harus dibayar kepada Pemerintah, 
ketentuan tentang ketenagakerjaan dan sebagainya.
Untuk keterpaduan penanganan perijinan HPH 
dibentuk Tim Teknis Pengusahaan Hutan yang 
diketuai oleh Ir. Soenaryo, M.Sc. (termuda) 
beranggotakan semua Direktur di bidang 
Kehutanan dan Lembaga Penelitian Kehutanan 
yang sudah mempunyai banyak pengalaman kerja 
di lapangan. Pelaksanaan HPH berkembang pesat 
hingga mencapai produksi logs 25 juta m3 setahun 
tetapi penyimpangan juga semakin besar karena 
semua pihak ingin ikut menikmati baik orang Pusat 
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maupun Daerah, pejabat intern maupun ekstern 
rame-rame ingin ikut menikmati. Maka tak heran 
illegal cutting maupun illegal logging semakin 
meluas tanpa dapat diatasi/dikendalikan. Itulah 
sebabnya banyak sekali HPH yang hancur/bangkrut 
sebelum habis waktunya dan meninggalkan lahan 
kosong/hutan rusak yang sangat luas. Selain 
pengembangan HPH dikembangkan pula indutri 
pengolahan hasil hutan baik kayu maupun non 
kayu.
Setelah 10 tahun berkantor di Jakarta, tahun 1974 
Ir. Soenaryo, M.Sc. dipindahkan tugasnya menjadi 
Direktur Lembaga Penelitian Hasil Hutan (LPHH) 
di Bogor. Selama menjabat Direktur LPHH telah 
berhasil menerbitkan Atlas Kayu Indonesia Jilid 
I yang berisikan sifat-sifat kayu dari 32 jenis kayu 
perdagangan mencakup 120 jenis botani, berkat 
dukungan biaya dari Direktur Peredaran Hasil 
Hutan Ir. Sadikin Djajapertjoenda, M.Sc. Juga 
berhasil menterjemahkan buku “De Nuttige Planten 
van Indonesia” karangan K. Heyne yang memuat 
informasi mengenai 3.500 jenis tumbuhan yang 
ada di Indonesia. Tetapi sampai beliau mengakhiri 
tugasnya sebagai Direktur LPHH terjemahan 
buku tersebut dalam bahasa Indonesia belum 
dapat diterbitkan, padahal sangat dibutuhkan oleh 
pembaca yang tidak memahami bahasa Belanda.
Dengan terbentuknya kembali Departemen 
Kehutanan tahun 1983 yang Menterinya juga 
bapak Soedjarwo lagi, Ir. Soenaryo, MSc diangkat 
menjadi Staf Ahli Menteri Kehutanan IV Bidang 
Perencanaan Pembangunan Kehutanan. Sewaktu 
tiba masa usia pensiun pada tahun 1985, pak 
Soedjarwo masih memperjuangkan perpanjangan 
jabatan pak Soenaryo sampai dua tahun sehingga 

baru tahun 1987 benar-benar memasuki masa 
pensiun.Tetapi baru berhenti pensiun sebagai Staf 
Ahli Menteri beliau masih diberi tugas dengan 
diangkatnya sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum 
Perhutani yang anggotannya terdiri dari Inspektur 
Jendral Departemen Keuangan dan para Gubernur 
Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. 
Berhenti dari jabatan Ketua Dewan Pengawas 
Perum Perhutani tahun 1990, kemudian diangkat 
menjasi Ketua Dewan Komisaris PT Bina Lestari 
salah satu unit usaha Yayasan Sarana Wana Jaya. 
Dengan demikian Ir. Soenaryo bekerja bersama 
secara dinas dan dekat dengan pak Soedjarwo 
berlangsung selama 23 tahun dan secara non dinas 
selama 5 tahun, yang keduanya adalah sama-sama 
Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
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Bung Karno Pemimpin Besar, Pembina Bangsa 
dan Pemberi Semangat Kemerdekaan

Geef mij tien jonge lieden,en ik zal de wereld 
schudden (Bung Karno)
Berikan kepadaku sepuluh pemuda dan saya akan 
goncangkan dunia
The farther we backward look,the further we 
forward see (Winston Churcil)
Makin jauh kita menengok ke belakang,makin jauh 
kita memandang ke depan.
Generasi sekarang perlu diberi tahu sejarah bangsa 

Indonesia yang sebenarnya,karena sejarah yang 
sebenarnya sudah dijungkirbalikkan.

Baiklah saya mulai membuka sejarah zaman 
penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia dijajah Belanda 
selama 3,5 abad, mengapa demikian lama Belanda 
menjajah kita? Hal tersebut disebabkan karena adanya 
pengkhianat-pengkhianat bangsa yang setia kepada 
penjajah seperti adanya orang-orang Indonesia yang 
lebih suka menjadi serdadu atau antek Belanda agar 
dapat hidup mewah. Yang paling menyedihkan adalah 
bila pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia dikejar-
kejar untuk dipenjarakan atau dibinasakan oleh 
serdadu Belanda.

Bung Karno adalah Pejuang Kemerdekaan. Sejak 
zaman Belanda tahun 1920 Bung Karno adalah seorang 
mahasiswa dari de Technise Hoge School (sekarang 
ITB) di Bandung. Disitulah Bung Karno mulai 
mengadakan pergerakan untuk Indonesia Merdeka. 
Bung Karno keluar masuk penjara, dibuang ke Flores 
(Ende) dan Bengkulu bertahun-tahun demi untuk 
memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia.

Indonesia adalah satu-satunya Negara di dunia 
yang pertama merdeka dengan melalui perjuangan 
politik dan revolusi fisik, bukan melalui pemberian atau 
hadiah. Kita patut bangga untuk hal ini.

Walaupun Indonesia sudah merdeka, Bung Karno 

terus berjuang untuk memerdekakan bangsa-bangsa 
terjajah di dunia. Untuk membebaskan bangsa-bangsa 
terjajah di dunia, maka bangsa-bangsa terjajah tersebut 
harus bersatu.

Untuk itu Bung Karno membentuk Konferensi Asia 
Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 yang baru saja 
diperingati yang ke 60. Dengan demikian terbentuklah 
blok baru yaitu Blok Ketiga (Blok Non Align Country-
Blok Negara-Negara yang Tidak Memihak), sehinggga 
di dunia terbentuk 3 Blok ialah Blok Barat (Kapitalis) 
seperti Amerika dan kawan-kawan, Blok Timur 
(Komunis) seperti Rusia dan kawan-kawan. dan Non 
Blok (Indonesia dan kawan-kawan). Dengan demikian 
Bung Karno dalam politik luar negerinya menjadi 
pemimpin Negara-negara berkembang di benua Asia 
dan Afrika.

Sekarang dijelaskan tentang politik dalam negerinya. 
Sewaktu Indonesia berjuang untuk kemerdekaannya, 
Blok Timur menginginkan Indonesia menjadi Negara 
Komunis, Blok Barat menginginkan Indonesia menjadi 
Negara Kapitalis. Orang Komunis dengan dibantu 
luar negeri mengangkat senjata untuk mendirikan 
Indonesia Komunis, orang Islam dibantu Belanda 
dkk mengangkat senjata berperang untuk menjadikan 
Indonesia Negara Islam, maka terbentuklah pasukan 
Komunis (tentara bamboo runcing) dan pasukan Darul 
Islam (tentara Islam Indonesia). Akibatnya Tentara 
Nasional Indonesia harus berhadapan dengan: 1. 
Tentara Belanda, 2. Tentara Islam Indonesia (TII) dan 
3. Tentara Komunis.

Bung Karno lalu berseru: Hai orang-orang yang 
ingin Negara Islam jangan berperang memakai senjata, 
hai orang-orang yang ingin Negara Komunis jangan 
berperang memakai senjata. Mari kita berperang 
tanpa senjata yaitu berperang melalui musyawarah 
dan mufakat di Dewan Perwakilan Rakyat. Maka 
terbentuklah di DPR yang disebut Nasakom (Nasionalis, 

Renungan Seorang Rimbawan Masa Lalu
Oleh: Adjis Herdjan

Mantan KKPH Cianjur dan Bogor, Veteran Pejuang Kemerdekaan
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Agama dan Komunis) untuk berargumentasi secara 
damai untuk menghindari pertumpahan darah rakyat.

Selama 22 tahun pemerintahan Bung Karno, 
Indonesia tidak henti-hentinya berperang melawan 
penjajah (dalam bentuk lain), berperang dengan 
yang ingin mendirikan Negara Islam dan yang ingin 
mendirikan Negara Komunis. Oleh sebab itu Bung 
Karno tidak memiliki kesempatan untuk mengeksploitir 
kekayaan Negara termasuk sumber daya alamnya yang 
masih utuh 100%. Waktu itu Bung Karno berkata: 
Rakyat Indonesia sekarang belum pintar. Bila sumber 
daya alam dibuka sekarang maka kita akan ditipu dan 
dibohongi oleh orang-orang luar negeri yang pintar. 
Maka tunggu sampai kita pintar baru sumberdaya alam 
dibuka untuk kepentingan rakyat bukan untuk kaum 
kapitalis.

Rakyat sadar untuk hidup sederhana demi hari 
depan anak cucu kita. Kebalikannya jaman Orde Baru 
sumber daya alam dieksploitasi besar-besaran untuk 
dalih pembangunan ekonomi tetapi lebih banyak 
menguntungkan kaum kapitalis asing, tidak ingat 
kepada kepentingan anak cucu kita. Akibatnya terjadi 
kerusakan besar-besaran dari sumber daya alam kita 
diikuti korupsi yang merajalela. Di zaman Orla rakyat 
bermoral tinggi, sebaliknya di zaman orba rakyat 
bermoral rendah, korupsi dimana-mana.

Bung Karno tidak pernah korupsi, Bung Karno tidak 
pernah membunuh rakyat. Bung Karno melaksanakan 
Panca Sila, Bung Karno melaksanakan pemerintahan 
Pamong Praja (mengabdi kepada masyarakat), jaman 
Orde Baru diberlakukan pemerintahan Pangreh Praja 
(memerintah rakyat). Bung Karno sangat dekat dengan 
rakyat Jawa Barat karena perjuangannya dimulai dari 
Bandung, sehingga rakyat Jawa Barat dengan Kodam 
Siliwanginya taat kepada perintah Bung Karno yaitu 
tidak boleh ada pertumpahan darah rakyat. Pada waktu 
Gestapo tidak ada rakyat Jawa Barat yang dibunuh.

Sekarang kita bicara lagi mengenai Bung Karno 
dalam wawasan politik Internasionalnya. Bung Karno 
sebagai Pemimpin Non Blok selalu memperhatikan 
kepentingan Negara-negara non blok yang sering 
diperlakukan tidak adil oleh PBB (Negara Non Blok 
tidak mempunyai hak veto) sebab PBB dikuasai oleh 
Negara-negara Blok Barat dan Timur. Pada suatu 
sidang PBB Bung Karno minta PBB diperbaharui 
dengan falsafah Pancasila. Kepada Eisenhower Bung 

Karno berkata “Pancasila is ten hogere optrekking van 
Declaration of independence”, Eisenhower bartanya 
apa kekurangan dari Declaration of Indpendence? 
Oleh Bung Karno dijawab “Keadilan Sosial”. Kemudian 
Bung Karno berkata kepada Josef Stalin “Pancasila is 
ten hogere optrekking van Manifesto Komunis”, Stalin 
bertanya apa kekurangan Manifesto Komunis? Bung 
Karno menjawab “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Karena PBB banyak sekali melakukan ketidakadilan 
maka Bung Karno sebagai Pemimpin Non Blok 
berkeinginan untuk membentuk PBB tandingan. Maka 
dipersiapkanlah Conference of the New Emerging 
Forces yang terdiri dari 100 negara di Jakarta. Bila 
konferensi in berhasil akan terbentuk PBB tandingan 
yang Berpancasila, yang adil bagi semua Negara. 
Sayang rencana ini tidak berhasil, tetapi setidaknya 
Negara-negara Blok Barat maupun Timur tidak lagi 
memandang rendah Negara-nagara di Asia Afrika.

Siswa SKMA Berjuang Dibawah Bendera Revolusi
Pada awal tahun 1945 lembaga pendidikan 

kehutanan tertinggi yang ada baru sampai tingkat 
SLTA yang bernama Sekolah Kehutanan Menengah 
Tinggi (SKMT) yang nantinya akan berubah 
nama menjadi Sekolah Kehutanan Menengah 
Atas (SKMA) sebagai kelanjutan dari pendidikan 
Middelbare Landbouwschool (MLS) dan Middelbare 
Bosbouwschool (MBS) di jaman penjajahan Belanda 
dan Ringyoo Kooshuu Shoo di Jaman Jepang. 
Selanjutnya terkenal dan dikenal sebagai SKMA.

Pada permulaan bulan Agustus 1945, setelah 
mencium balatentara Dai Nippon kalah perang, maka 
para siswa SKMA sebanyak kurang lebih 70 orang 
termasuk penulis berangkat ke suatu perkebunan teh di 
Puncak dengan maksud untuk mengadakan pertemuan 
rahasia. Pada pertemuan tersebut dibahas: apa kita 
mau merdeka sekarang atau tidak sekarang?

Sebagian dari pertemuan mendesak sekarang tetapi 
sebagian yang lain mendesak agar pada lain waktu saja, 
sebab pada waktu sekarang kita tidak mempunyai satu 
Insinyur pun yang berbangsa Indonesia.

Setelah perdebatan yang sengit, maka keputusannya 
adalah “Kita Merdeka Sekarang”

Kemudian siswa SKMA kembali ke Bogor sambil 
menunggu proklamasi kemerdekaan dari Bung Karno.

Setelah Republik Indonesia diproklamasikan oleh 
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Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 
1945, siswa SKMA bergerak ke rumah-rumah dan Kamp 
Konsentrasi Ken Petai (Polisi Militer Jepang) untuk 
merebut senjata-senjata dan kendaraan bermotor.

Karena jasa-jasa siswa SKMA cukup berarti, maka 
Walikota Bogor yang semula dijabat orang Jepang 
kemudian diganti oleh seorang rimbawan Indonesia 
yaitu Pak Odang Prawiradiredja (Kepala SKMA Bogor).

Tidak lama kemudian Kantor Besar Kehutanan 
dan SKMA harus hijrah ke Kaliurang dan kemudian 
ke Yogyakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik 
Indonesia.

Di Yogyakarta siswa SKMA bergabung sebagai 
pejuang kepada CM (Corps Mahasiswa), Tentara 
Pelajar, Brigade XIII dan Brigade XVII untuk bertempur 
melawan Belanda.

Bila siswa SKMA bersekolah maka di sebelah kiri 
dari bangkunya tergantung senapan atau standenganun 
atau samurai dan di sebelah kanan dari bangku 
terletak buku-buku dengan pensil. Bila genderang 
perang berderang untuk maju ke medan tempur, maka 
langsung meninggalkan bangku sekolah. Sebelum 
berangkat bersumpah dulu:

Treue Liebe bis zum Grabe/Cinta sejati hingga liang 
kubur
Schwore Ich dir mein Vaterland/Saya bersumpah 
kepada Ibu Pertiwi
Was Ich bin und was Ich habe/Apa yang saya dapat 
dan apa yang saya miliki
Danke Ich dir mein Vaterland/Saya berterimakasih 
kepada Ibu Pertiwi
Lalu kita berbaris ke medan perang dengan 

menyanyikan lagu di medan perang, sebagai berikut:
Ich hatte einen Kameraden/Saya mempunyai 
seorang teman
Einen bessern vindst du nicht/Yang lebih baik dari 
dia, tiada ada
Die Trommel schlug zum Streite/Genderang 
ditabuh menuju medan perang
Er ging an meiner Seite/Ia berbaris di samping saya
In gleichem Schritt und Trict/dengan derap langkah 
yang sama
Eine kugel kam geviogen/Suatu peluru datang 
melayang
Gilt es mir oder gilt es Dir/Apa akan mengenai saya 
atau dia

Ihn hat sie weggerisen/Dia-lah yang tersapu jatuh
Er ligt mir vor den fuzen/Ia menggeletak di depan 
kaki saya
Es war ein stuk von mir/Seperti tongkat di depan 
saya
Wil mir die Hand noch reichen/Ia ingin 
mengulurkan tangan kepada saya
Derwell Ich eben laad/Sewaktu saya mengisi peluru 
ke dalam senapan
Kan dir die Hand nicht geben/Saya tidak dapat 
menyambut uluran tangannya
Bleibst du in Ewgen leben/Semoga engkau hidup 
berabad-abad
Mein guter Kamerad/Temanku yang baik
Lagu ini sudah 65 tahun yang lalu tetapi saya masih 

ingat dan hafal sekali karena sangat mengesankan 
sekali hingga saya dapat menyanyikan di luar kepala.

Sebagai kenangan perjuangan saya mempunyai 
dua buah cerita spesifik yaitu yang pertama ketika 
saya ditugasi menjaga rumah di Pegangsaan Timur 
tempat kediaman Bung Karno yang sedang digunakan 
rapat. Sekonyong-konyong datang sebuah jeep yang 
dikemudikan oleh pejuang yang berambut gondrong 
yang lalu masuk ke dalam rumah tanpa mematikan 
mesin jeepnya. Tidak lama kemudian datang Pantser 
Wagen yang dikemudikan oleh sedadu Ghurka lalu 
meriamnya diarahkan ke jeep yang mesinnya masih 
hidup. Kemudian keluarlah dari dalam rumah seorang 
ibu yang berkata kepada saya: Dik, itu meriam Ghurka 
diarahkan ke jeep yang mesinnya masih hidup,tolong 
dimatikan. Walaupun waktu itu saya seorang terpelajar 
yang tidak kaya, saya bingung karena saya tidak tahu 
bagaimana mematikan mesin jeep. Akhirnya ada orang 
lewat lalu saya berkata “Pak, tolong matikan mesin jeep 
itu”. Dengan mudah kunci starter diputar maka matilah 
mesin jeep itu. Itu suatu bukti bahwa orang Indonesia 
dijadikan miskin dan bodoh oleh penjajah Belanda. 
Sedangkan Ibu yang menyuruh mematikan jeep tadi 
ternyata adalah Mr. Maria Ulfah Santoso, Menteri 
Kemakmuran waktu itu (sekarang Menteri Pertanian)

Cerita kedua, suatu waktu saya sebagai pejuang 
pelajar bertugas di medan perang front Gombong. 
Jendral Spoor Panglima Tntara Belanda menyerang 
front Gombong secara Blitzkrieg (serangan secepat 
halilintar). Persenjataan mereka 10 kali lebih kuat dari 
tentara kita, hingga kita tidak mampu menahannya. 
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Sebelum mundur maka kita melakukan bumi hangus 
dan sewaktu saya sedang membakar Kantor Kehutanan 
Gombong Selatan, kereta api yang membawa pasukan 
RI akan mundur menuju Yogyakarta berangkat, saya 
tertinggal. Karena saya takut ditawan Belanda, saya 
mundur kearah Selatan bersembunyi di kampung 
Gumawang Kecamatan Kuwarasan. Disana saya 
dilindungi oleh rakyat hingga hampir sebulan. 
Kemudian saya menusul kembali ke Yogyakarta dengan 
berjalan kaki. Sesampainya di Yogya, teman-teman saya 
kaget, dikiranya saya sudah mati. Setelah bergabung di 
Yogya masih terus melakukan perjuangan di medan 
tempur.
ENGKAU SELALU DI HATIKU

Engkau selalu dihatiku walaupun kau berada jauh 
dariku. Demikianlah yang dikenang oleh para siswa 
pejuang SKMA sewaktu berada di front medan perang 
kemerdekaan 70 tahun yang lalu. Memang tahun-tahun 
sewaktu muda adalah tahun-tahun yang paling indah. 
Terlebih-lebih bila teringat kepada si “dia”, segala-
galanya tiada yang lebih indah. Kadang-kadang makan 
terasa duri, minum serasa lilin, lupa kepada segalanya. 
Lalu diciptakan khayalan senapan diandaikan seperti “si 
dia”, dipangku dengan kedua belah tangan. Sayangnya 
ciptaannya buyar karena senapan moncongnya lancip, 
sedangkan muka si dia indah bulat seperti bulan 
purnama. Lalu para siswa SKMA berunding agar dapat 
melepas keharuan kepada si dia dengan manyanyikan 
lagu “Rose Marie” yang berarti engkau adalah bunga 
mawar yang indah. Pada waktu berbaris menuju medan 
perang maka para siswa SKMA menynyikan lagu Rose 
Marie sebagai pelipur lara.Terbayanglah muka yang 
cantik dari si dia. Lagunya adalah sebagi berikut:

Es is so shon Soldaat zu sein Rose Marie.Nicht 
jeden Tag is SonnesscheinRose Marie. Doch Du, 
Du bist mein TalismanRose Marie. Du gehst un 
allen mei voranRose Marie.
Soldaten sind Soldaten. Im worten und in Taten. 
Sie kennen keine Lumperei. Und sind nur eine 
mitteltrenn Folderi Foldera Foldera lolaRose 
Merie.
Drei jahren sind so schnell dahinRose Marie. Und 
wen ich wieder bei dir binRose Merie. Dan kusse 
ich dich, und sage dir. Von heute ab geheurst du 
mirRose Merie
Refr: Soldaten sin Soldaten. Im worten und in 

Taten.Sie kennen keine Lumprerei. Und sind nur 
eine 
Mitteltrenn. Folderi Foldera FolderalalaRose 
Marie
Terjemahannya adalah sebagai berikut:
Sungguh indah menjadi prajurit. Tidak setiap 
hari ada sinar matahari.Tetapi engkau, engkaulah 
pujaanku. Engkau adalah segala-galanya bagiku.
Prajurit adalah prajurit. Dalam kata-kata dan 
kelakuan.Mereka tidak tahu kepremanan. Dan 
selalu rendah hati. Folderi Foldera Folderalala-
Rose Marie.
Tiga tahun telah berlalu dengan cepat. Dan bila saya 
kembali kepadamu.Saya akan menciummu dan 
berkata kepadamu. Sejak sekarang,engkau adalah 
bagian dariku.
Demikianlah lagu pelipur lara para pejuang siswa 

SKMA sewaktu di medan perang yang berarti De beste 
jaren van het leven, zijn de jaren van de jengd (Tahun 
yang paling indah adalah tahun-tahun semasa muda).

Modal perjuangan yang paling kuat adalah 
kekuatan moral. Persenjataan yang sangat kuat dari 
musuh belum tentu dapat mengalahkan kekuatan 
moral pejuang dalam membela hak-haknya. Hal ini 
telah dibuktikan dalam perang kemerdekaan kita. Jadi 
kekuatan moral lah yang paling utama dan ini bisa 
dipakai memperjuangkan sesuatu di waktu damai.

Arti Proklamasi Kemerdekaan RI Bagi Angkatan ‘45
Perjuangan untuk meraih Kemerdekaan bagi 

bangsa Indonesia yang tercapai dengan diproklamasi-
kan Kemerdekaan bagi Bangsa dan Negara RI 
adalah perjuangan yang “maha besar” yang harus 
dipertahankan dengan sekuat tenaga mengingat 
demikian besar pengorbanan seluruh bangsa Indonesia 
yang diperjuangkan selama beratus-ratus tahun 
lamanya untuk mencapainya. Generasi 45 adalah 
generasi yang paling bahagia dalam sejarah bangsa 
Indonesia. Mengapa? De beste weldoeners zijn de 
meste gelukkige mensen in de maatchappij (Orang-
orang yang paling bahagia adalah mereka yang paling 
banyak beramal/berkorban untuk masyarakat. Bila 
angkatan 45 mengorbankan jiwa raga, apa yang mau 
dikorbankan generasi sekarang untuk anak cucu kita 
yang akan datang? Jangankan berkorban untuk anak 
cucu, untuk berhenti korupsi saja sulit sekali. Bila 
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generasi 45 merasa paling bahagia dalam era ratusan 
tahun ke belakang, maka generasi sekarang adalah yang 
kurang bahagia dalam arti kurang beramal/berkorban. 
Semoga anak cucu generasi 45 pada peringatan 17 
Agustus 45 ini sudah sadar dari mimpinya. Oh Tuhan 
kembalikan Jiwa Bangsa kita

Revolusi Moral
Setelah revolusi perang mempertahankan 

kemerdekaan RI selesai, maka penjajah yang berkulit 
bule sudah meninggalkan tanah air kita. Kita sudah 
merasa lega karena secara fisik penjajah sudah pergi 
meninggalkan Indonesia. Sekarang kita baru sadar 
bahwa yang meninggalkan Indonesia itu baru fisiknya 
saja. De geest op zich zelf,hebben ze achter gelatin (Jiwa 
penjajahnya masih mereka tinggalkan di Indonesia). 
Dan jiwa penjajah ini merasuk kedalam koruptor yang 
menjadi Belanda berkulit sawo matang.

Genderang perang revolusi moral sudah ditabuh, 
maka setiap warga Indonesia wajib ikut serta di dalam 
perjuangan suci ini. Dulu kita melawan Belanda 
bule, sekarang kita melawan Belanda sawo matang, 
yaitu musuh dalam selimut yang menjajah dengan 
menggunakan kekuasaan yang melanggar sumpahnya 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat sekarang 
banyak penjabat Eksekutif, Legislatif maupun yudikatif 
yang terkena korupsi, maka sudah pada waktunya 
sekarang yang menjadi perintis revolusi mental adalah 
masyarakat madani (civil society). Seluruh rakyat 
Indonesia mulai dari tingkat bawah (RT) hingga 
Pemerintah Pusat harus bangkit jiwanya, bangkit 
moralnya untuk mengubah moral Belanda berkulit 
sawo matang menjadi moral Pancasila. Dan ini harus 
dimulai dari masyarakat madani menjadi perintis dan 
teladan. Kemudian di negeri kita harus benar-benar 
ada Balance of Power yang adil jangan seperti jaman 
orde baru dan sekarang dimana DPR kelihatan lebih 
dominan. 

Revolusi moral adalah Revolusi Rakyat yaitu suatu 
“Revolusi Bottom Up”. Suara Rakyat adalah suara 
Tuhan.

Bagaimana Rimbawan Indonesia ke Depan?
Kunnen Wij nog volhouden al seen gelukkige 
Boswezen Familie?
Apakah kita dapat bertahan sebagai Keluarga Besar 
Rimbawan Yang Berbahagia?

Pada jaman Belanda rimbawan kita hanya 
merupakan lapisan bawah dari het Boswezen (Jawatan 
Kehutanan) di bawah Departement van Landbouw, 
Handel en Nijverheid (Departemen Pertanian, 
Perdagangan dan Perindustrian) yang berhimpun 
dalam Bond van Ongergradueerden Boswezen Personeel 
(Perhimpunan Pegawai Kehutanan Non Gelar/Bukan 
Sarjana Kehutanan) atau BOB.

Di atasnya adalah kumpulan orang-orang Belanda 
yang terdiri dari insinyur-insinyur Kehutanan orang 
Belanda bernama Vabinoi (Vereniging van Bos 
Ingeniurs in Nederlands Oost Indie).

Pada persiapan perjuangan kemerdekaan Indonesia 
kita tidak mempunyai seorangpun Insinyur Kehutanan 
berkebangsaan Indonesia; namun sejak Proklamasi 
Jawatan Kehutanan dapat berjalan lancar tidak 
kekurangan suatu walaupun yang memegang Pimpinan 
Kehutanan Tingkat Puncak terdiri dari putera-putera 
Bangsa Indonesia yang berlatar belakang pendidikan 
MLS dan MBS yang telah berpengalaman kerja lama di 
bawah pemerintahan penjajah Belanda.

Keluarga besar Rimbawan termasuk keluarga 
yang paling harmonis, kehaharmonisannya sempurna. 
Tetapi hal ini hanya dapat bertahan hingga akhir abad 
ke-20 yaitu sejak Menteri Kehutanannya digantikan 
oleh Menteri dari Partai Politik yang bukan rimbawan. 
Keluarga Besar Rimbawan terdiri dari 3 pilar yaitu 
Pegawai, Isteri Pegawai dan Pensiunan. Ketiga pilar 
itu tidak pernah terpisah karena selalu berpegang 
kepada Falsafah Rimbawan Indonesia yaitu Lagu 
Seruan Rimba yang diciptakan oleh alumni SKMA 
yaitu Yahya Bahram dan Notosoekotjo. Lebih dari 
60 tahun lagu tersebut selalu dinyanyikan di setiap 
acara resmi Kehutanan Indonesia, sehingga semangat 
perjuangan Angkatan ‘45 terus menyala. Bagaimana 
kelanjutan dari semangat kerimbawanan Indonesia 
yang akan datang sangat tergantung kepada perhatian, 
keseriusan dan ketekunan generasi penerus untuk 
dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan 
jiwa korsa rimbawan. Perkembangan kehidupan 
masyarakat gotong-royong (gemeinschaft) menjadi 
masyarakat individualistis (gesselschaft) dapat 
mengurangi rasa kehangatan keluarga rimbawan. 
Pendapat penulis, Keluarga Besar Rimbawan akan 
abadi kalau para rimbawan masih berjiwa falsafah 
Kehutanan” Rimbawan Angkatan 1945”.
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Dari sisi jumlah, Rimbawan dan Peminat Kehutanan 
semakin banyak dan semakin ahli tercermin dari:

1. Semakin berjubelnya Sarjana Kehutanan S1, S2, 
S3, Profesor baik produk Perguruan Tinggi Dalam 
Negeri maupun jebolan-jebolan dari luar yang 
bertaraf internasional. 

2. Semakin penuhnya lemari-lemari perpustakaan oleh 
tulisan-tulisan hasil penelitian dan pengembangan, 
hasil seminar-seminar kehutanan, workshop, dialog 
interaktif, makalah, tesis, disertasi, proceeding 
kongres-kongres Internasional, baik dalam bentuk 
hard copy, soft copy maupun media elektronik. 

3. Semakin kayanya ilmu pengetahuan tentang hutan 
dan kehutanan baik teknis maupun non teknis. 
Sehingga seharusnya:
Hutan sebagai asset modal dasar pembangunan dan 
Ketahanan Nasional, yang luasnya lebih dari 60% 
daratan Indonesia, dengan kekayaan dan potensi 
lestari yang terkandung di dalamnya merupakan 
Sumber Kekayaan Alam yang tak terhitung nilainya 
serta manfaat tidak langsungnya sebagai penyangga 
kehidupan, rakyat Indonesia seharusnya bisa: 
1. Makmur karena sumber daya hutan 
2. Memiliki daya saing pada semua aspek 

kehidupan lokal, nasional, regional maupun 
internasional yang tinggi. 

3. Semakin berwibawanya sektor kehutanan di 
Pemerintahan. 

4. Semakin berdaulatnya politik kehutanan di 
kancah internasional. 

Tapi kenyataannya: 
Tidak dapat dipungkiri keadaan hutan Indonesia 
menunjukkan fakta lapangan yang menyedihkan 
antara lain sebagai berikut: 
1. Belum tuntasnya Pengukuhan Kawasan Hutan 

sehingga angka luasan hutan sering berbeda-
beda dari kisaran 106 Jutaan Ha sampai dengan 
137 Jutaan Ha. Ini menunjukkan kelemahan 
yang mendasar. Tanpa kepastian hukum, 
kemantapan kawasan hutan dan akurasi data, 
pengelolaan hutan tidak akan optimal. 

2. Luasnya kawasan hutan yang open access 
3. Luasnya hutan yang terdegradasi 
4. Maraknya illegal logging 
5. Seringnya illegal trading/penyelundupan 
6. Rutinnya kebakaran hutan sampai mengganggu 

Negara-negara tetangga 
7. Semakin meluasnya bencana banjir 
8. Semakin parahnya bencana kekeringan 

9. Semakin kritisnya daerah aliran sungai 
10. Semakin banyaknya korban bencana longsor 
11. Semakin mengkhawatirkannya kepunahan 

biodiversity 
12. Turunnya produksi hasil hutan baik kayu 

maupun non kayu 
13. Tertinggalnya pembangunan hutan tanaman 

oleh Negara tetangga 
14. Bangkrutnya industri perkayuan 
15. Menurunnya daya serap tenaga kerja oleh 

sektor kehutanan 
16. Lemahnya kontribusi sektor kehutanan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Negara 
17. Semrawutnya peraturan perundangan sektor 

kehutanan baik pada internal kehutanan 
(Pusat, Provinsi, Kabupaten) maupun lintas 
Kementerian (Perdagangan, Tata Ruang, 
Pertanahan, dan lain-lain). 

18. Termarginalkannya masyarakat desa hutan 
19. Lemahnya daya saing bisnis kehutanan 
20. Dll., dll., dll. yang semuanya terakumulasi 

menjadi semakin rusaknya citra kehutanan 
dan merosotnya kewibawaan kementerian 
kehutanan serta menurunnya kedaulatan 
politik kehutanan. Singkatnya sektor kehutanan 
semakin sangat memprihatinkan. 

Quo Vadis Kehutanan? Apa yang Salah?
“Yang sangat berbahaya dalam mengelola hutan 

adalah kelirunya pemimpin nasional dalam mengambil 
keputusan tentang pengelolaan sumber daya hutan”. 
Keputusan yang keliru adalah keputusan yang tidak 
sejalan dengan Tujuan Nasional dalam konstitusi UUD-
RI Tahun 1945. 

Apakah kebijakan-kebijakan dibidang kehutanan 
telah disaring dengan koridor “kepentingan Nasional”? 
Apakah Peraturan Perundangan yang diberlakukan 
dalam Bidang Kehutanan telah mencerminkan The 
Rule of Law yang demokratis, bukan The Rule by Law 
yang disusun berdasarkan kepentingan golongan, 
kelompok atau Penguasa sendiri tapi berlindung dibalik 
jargon demi keadilan dan pemerataan? Semuanya akan 
tergantung pada kadar nasionalisme sang Pimpinan 
dan jajarannya.

Pimpinan harus mempunyai pengetahuan yang 
luas dan mendalam tentang permasalahan kehutanan 
di lapangan seperti disebutkan diatas, dan langkah 
tepat dalam mengatasinya. 

Nasionalisme dalam Peran Rimbawan
Oleh: Hings Abdillah Karim

Rimbawan LapanganMantan Deputi Pengkajian Strategi LEMHANNAS RI Periode 20032006)
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Bagaimana Nasionalisme Rimbawan Masa Lalu?
Landasan Idiil penunaian tugas rimbawan dalam 

bidang hutan dan kehutanan yang tertuang dalam 
Deklarasi Kaliurang Tahun 1966; khususnya butir 7 
menunjukkan ada amanah nasionalisme dari Para 
Sesepuh Kehutanan. 

“Kenyataan-kenyataan dan pengakuan adanya 
kenyataan-kenyataan tersebut diatas adalah merupakan 
landasan abadi bagi penunaian darma bakti Rimbawan, 
dimana dan pada waktu atau zaman apa Rimbawan 
itu berada. Rimbawan yang ber-Pancasila yang telah 
mengikrarkan dirinya menjalankan segala tugas untuk 
kepentingan Nusa dan Bangsanya dengan berbakti 
kepada Tuhan Yang Maha Esa”. 

Begitu juga dalam Deklarasi Sarjana Kehutanan 
(Draft Deklarasi Kaliurang II Tahun 2012) khususnya 
butir 5: 

“Sarjana Kehutanan bertekad untuk mengawal 
pemeliharaan hutan yang terbebas dari kepentingan 
sesaat, kepentingan sepihak, dan kepentingan 
kelompok, karena hutan harus dipelihara dengan visi 
kelestarian, multidisiplin, profesional, dan melibatkan 
seluruh sektor dan komponen di dalam pemerintahan 
maupun di masyarakat.”

Dari Deklarasi Kaliurang tersebut terlihat bahwa 
Nasionalisme telah diamanatkan sebagai landasan 
Idiil Penunaian Tugas Rimbawan, ini artinya semua 
kebijakan kehutanan harus selalu berada dalam koridor 
hakikat Tujuan Nasional yaitu “Kepentingan Nasional”: 
1. Mensejahterakan rakyat. 
2. Memberikan rasa aman, baik terhadap hak-hak 

masyarakat maupun aman terhadap lingkungan 
dan negara. 

3. Meningkatkan hubungan antar bangsa yang 
bermartabat.

Bagaimana Nasionalisme Rimbawan Masa Kini?
Hakikat nasionalisme adalah paham kebangsaan, 

hidup bersama sebagai bangsa merdeka, gotong royong, 
saling membantu (sharing), dan saling memiliki 
(sense of belonging) serta semangat untuk mencapai 
kehidupan yang lebih baik, bermartabat dan merdeka. 
Ada muatan falsafah, budaya dan aspirasi untuk 
mewujudkan Kepentingan Nasional. 

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Para 
Pemimpin Nasional sering terperangkap kembali 
pada Nasionalisme Primordial sehingga kembali lebih 
mengutamakan kepentingan golongan. 

Seiring dengan makin memudarnya kesadaran 
berbangsa, dan semakin dalamnya jurang degradasi 
semangat patriotisme (norma, moral, etika berbangsa 
dan merosotnya nilai-nilai kebangsaan) maka terjadi 
krisis nasionalisme. 

Masa kinipun telah terjadi pergeseran dari 
nasionalisme Indonesia semasa perjuangan merebut 
kemerdekaan dan banyak Rimbawan Pejuang yang 

segala-galanya demi merah putih, menjadi nasionalisme 
primordial yang mengedepankan kepentingan per-
orangan, kelompok, golongan dan kepentingan sesaat. 

Suka atau tidak suka, disadari atau tidak, 
nasionalisme primordial Rimbawanpun tumbuh dengan 
munculnya ego almamater. Satu kelompok Almamater 
merasa lebih hebat dan bahkan menganggap pesaing 
Almamater lainnya sekalipun sama-sama sebagai 
seorang Rimbawan yang mengaku profesional. Kalau 
nasionalisme primordial masih tumbuh subur, artinya 
kadar Nasionalisme Indonesia nya belum optimal 
untuk jadi Rimbawan. 

Inilah tantangan yang harus dihadapi bersama 
oleh segenap Rimbawan kedepan. Kembali kepada 
khitahnya Deklarasi Kaliurang dengan menjadikan 
Hakikat dan Makna Kepentingan Nasional sebagai 
acuan kritik fundamental dalam menyeleksi dan 
melahirkan kebijakan-kebijakan Kehutanan. 

Lantas... Tindakan Nasionalisme Apa yang Bisa 
Diperankan oleh Rimbawan? 
1. Untuk para Rimbawan yang saat ini sedang berperan 

baik di Infrastruktur, Supra Struktur maupun Sub 
Struktur Politik: kubur dalam-dalam Nasionalisme 
Primordial. Kita hidup dalam dimensi pluralism 
yang memerlukan kesantunan interelasi Rimbawan 
dalam membangun hutan dan Kehutanan Republik 
ini. 

2. Untuk para Rimbawan yang sedang duduk di kursi 
Pengambil Keputusan, termasuk Presiden Joko 
Widodo: 
a. Jadikan Kepentingan Nasional ini (kesejahtera-

an Masyarakat, keamanan Negara dan Martabat 
Bangsa) sebagai acuan kritik dalam menguji 
kebijakan yang akan diambil. 

b. Tinjau kembali kebijakan-kebijakan yang dinilai 
tidak sejalan dengan Kepentingan Nasional. 

c. Tinjau kembali peraturan perundangan yang 
beraliran The Rule By Law. 

d. Cabut semua peraturan perundangan yang 
melemahkan daya saing bangsa di sektor 
Kehutanan dan sektor lainnya. 

e. Laksanakan secara konsisten Road Map 
pembangunan Kehutanan yang telah tersusun. 

Tentu saja keahlian Rimbawan pun harus terus 
dikembangkan dan diimplementasikan dengan terus 
melakukan upaya pencarian Sistem Tata Kelola 
Kehutanan yang dapat membendung penzaliman 
terhadap fungsi hutan sehingga para Rimbawan 
menerapkan dharma baktinya dalam Satu Pola 
Pikir, Satu Pola Sikap dan Satu Pola Tindak dalam 
koridor Kepentingan Nasional. Dengan demikian Para 
Rimbawan diharapkan dapat berkontribusi besar 
dalam mewujudkan Indonesia berdaulat secara politik, 
berdikari dalam ekonomi dalam berkepribadian dalam 
budaya. 
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Pendahuluan
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah 

berusia 70 tahun, suatu usia yang cukup lanjut 
untuk ukuran manusia,tetapi belum tua untuk 
suatu negara yang berjaya.

b. Selama 70 tahun telah terjadi banyak peristiwa 
yang mempengaruhi pasang surutnya kondisi 
negara,namun kita bersyukur NKRI tetap 
eksis,tegak dan utuh berkat rasa kebangsaan atau 
nasionalisme yang kuat dari rakyatnya.

c. Rasa nasionalisme perlu dipelihara dan dipupuk 
antara lain dengan mengenang,menghargai dan 
menghormati jasa-jasa para perintis,pendiri,pejuang 
dan pengisi Kemerdekaan RI

d. Di antara sekian banyak golongan, suku, kelompok 
dan angkatan yang tergabung dalam bangsa 
Indonesia yang pernah berperan sebagai perintis, 
pendiri, pejuang dan pengisi kemerdekaan RI; 
ternyata ada dan cukup banyak Rimbawan yang 
ikut serta dan mempunyai andil dalam perjuangan 
tersebut sehingga pantas kita hormati, hargai 
dan kita kenang jasa-jasanya sebagaimana sering 
dikatakan oleh para pendiri Negara bahwa bangsa 
yang besar adalah bangsa yang pandai menghormati 
para pahlawannya dan kita jangan sekali-kali 
meninggalkan atau melupakan sejarah.

e. Berikut cuplikan singkat para tokoh yang dimaksud 
yang dirangkum dari buku sejarah kehutanan, 
biografi, buku kenangan memperingati 50 tahun 
perkawinan, catatan perjuangan dan informasi 
yang diperoleh dari yang bersangkutan dan teman-
teman dekatnya.

Rimbawan Perintis Pembangunan Kehutanan Pra 
Kemerdekaan
a. Keikutsertaan pribumi Indonesia dalam kegiatan 

pengelolaan hutan berbasis ilmu kehutanan baru 

dibuka oleh Pemerintah Penjajah Belanda pada 
awal abad 20 dengan dibukanya Sekolah Pertanian 
Menengah (Cultuurschool/CS) di Bogor pada tahun 
1912 untuk mendidik pemuda pribumi lulusan 
Sekolah Dasar 7 tahun (Hollandsch Inlandsche 
School/HIS). Lulusan CS setelah melalui masa 
magang diangkat menjadi calon Pengawas 
Kehutanan (Aspirant Bos Opziner) jabatan rendah 
di atas mandor hutan dan dipekerjakan di hutan 
jati maupun rimba, kebanyakan di Jawa. Tahun 
1918 CS dibuka di Malang hingga ditutup tahun 
1941, sedangkan yang di Sukabumi (pindahan dari 
Bogor) ditutup tahun 1935.

b. Tahun 1913 dibuka Sekolah Pertanian Menengah 
Atas (Middelbare Landbouwschool/MLS) yang 
siswanya diambil dari mereka yang berijazah 
MULO Bagian B. Lama pendidikan 3 tahun dan 
untuk jurusan Kehutanan baru diluluskan pertama 
tahun 1921. Lulusan MLS pertama kali kerja 
diangkat menjadi calon Sinder Muda (Aspirant Bos 
Opzichter). Karena lulusannya hanya sedikit (1-15 
orang) kebanyakan dari mereka ditugaskan di Jawa.

c. Tahun 1939 didirikan Sekolah Kehutanan Menengah 
Atas (Middelbaare Bosbouwschool) di Madiun 
sebagai pemisahan MLS jurusan Kehutanan. MBS 
berakhir tahun 1943 dengan hadirnya penjajah 
Jepang yang menggantikannya dengan nama 
Ringyoo Kooshuu Shoo dan pada tahun 1945 diganti 
menjadi Sekolah Kehutanan Menengah Tinggi 
(SKMT).Tahun 1948 berubah menjadi Sekolah 
Kehutanan Menengah Atas (SKMA).

d. Para pegawai Jawatan Kehutanan pribumi lulusan 
CS maupun MLS dalam bekerja pada Pemerintah 
Penjajah Belanda merasa diperlalkukan tidak adil 
karena ada pembedaan (diskriminasi) antara orang 
pribumi dan Belanda dalam hal karier jabatan 
tertinggi yang bisa dicapai dan juga pembedaan 

Mengenang Jasa Para Rimbawan Masa Lalu dan 
Masa Kini dalam Ikut Mempersiapkan, Mendirikan, 

Mempertahankan, dan Mengisi Kemerdekaan RI 
dengan Berkarya di Bidang Kehutanan

Oleh: Slamet Soedjono
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gaji antara pejabat pribumi dan Belanda. Apabila 
ada pejabat KKPH dipindahkan tugasnya ke daerah 
lain cenderung membawa pindah pegawai yang 
disukainya untuk diberi jabatan yang lebih baik di 
tempat baru dengan mencopot pejabat lama yang 
tidak disukai. Jabatan tertinggi yang bisa dicapai 
pegawai pribumi lulusan MLS hanya sampai 
Bosarchitect Kelas I (KSKPH/Ajun) biar sebaik 
apapun disiplin dan prestasinya; untuk lulusan CS 
jelas lebih rendah lagi.

e. Kondisi ini mendorong pejabat kehutanan di bawah 
KKPH hingga tingkat Penjaga Hutan (Boswachter) 
membentuk perhimpunan (bond) yang pertama 
dinamakan Perhimpunan Personil Kehutanan 
Hindia Belanda yang berdiri tahun 1916. Kemudian 
pada tahun 1933 berdiri Perhimpunan Pegawai 
Kehutanan Tanpa Gelar (Bond van Ongegradueerd 
Boschpersoneel/BOB) yang anggotanya terdiri dari 
Calon Sinder sampai dengan Bosarchitect kelas I 
(KSKPH). Tujuannya sama yaitu untuk memperoleh 
perbaikan nasib, menuntut tambahan pendidikan 
hingga memungkinan meraih jabatan yang lebih 
tinggi, menghapuskan tindakan sewenang-wenang 
para Houtvester (KKPH) dalam bidang kepegawaian 
danpenugasan serta menambah ilmu untuk 
peningkatan kemampuan bekerja membangun 
hutan. Tokoh yang duduk dalam kepengurusan 
BOB yang diputuskan dalam rapat di Solo adalah 
M. Soetarmo H (MLS 1930/Ketua), Aboe Oemar 
(MLS 1934/Wakil Ketua), Oedin (CS/Bendahara), 
M.Asgar (CS/Sekretaris), Odang Prawiradiredja 
(MLS 1921/Anggota), Kiswarin (CS/Anggota), dan 
Maruto (CS/Pengawas). Kelak di awal Pemerintahan 
RI mereka menjadi Pejabat Tinggi Kehutanan. Pada 
masanya mereka telah terpengaruh oleh gerakan 
politik menuju ke terbentuknya Negara Indonesia 
merdeka.

f. Pada waktu Jepang menyerbu dan menaklukkan 
Belanda tahun 1942 para pegawai kehutanan 
angkatan muda maupun tua berharap dapat 
mengambil alih pengelolaan hutan dari orang Belanda 
kepada putera-putera pribbumi, maka datanglah 
beberapa rimbawan menghadap Pemerintahan 
Tentara Jepang untuk menyampaikan maksudnya. 
Mereka adalah Soepardi (MLS 1922), Wardi (MLS 
1934), Djoko Sebiono(CS), Soeprijo (CS) dan Aboe 
Oemar (MLS 1934). Akan tetapi usaha tersebut 

tak berhasil. Jawabannya, pada bulan Juni 1942 
Pemerintah Militer Jepang membentuk Jawatan 
Kehutanan dengan nama Ringyoo Tyuoo Zimusyo 
berkantor pusat di Jl. Merdeka Timur 5 bekas kantor 
KPM dengan susunan organisasi yang hampir 
sama dengan Boswezen. Diantara orang pribumi 
yang diangkat adalah Ir. R. Sewandono, Inspektur 
Kehutanan Wilayah Surabaya (11 KPH), R. Odang 
P. Inspektur Wilayah Malang (10 KPH) dan Roesiat 
Inspektur Wilayah Semarang (9 K)H). Namun tidak 
lama kemudian terjadi Jepangisasi dimana banyak 
jabatan di pusat dan terutama di daerah digantikan 
oleh orang-orang Jepang yang tidak mempunyai 
latar belakang pendidikan kehutanan, mereka 
adalah orang-orang Jepang yang diselundupkan 
ke Indonesia sebelum Jepang menyerbu Indonesia 
dan bekerja sebagai pelayan toko, tukang sepeda, 
pekerja pabrik dan sebagainya. Yang penting 
mereka loyal melaksanakan tugas antara lain untuk 
melakukan penebangan besar-besaran terutama 
hutan jati guna mendapatkan kayu bagi perkapalan 
dan pelabuhan pendukung perang, bantalan dan 
kayu bakar jati untuk Kereta Api yang juga untuk 
keperluan perang serta produksi pangan.

Rimbawan Pendiri RI
Diperkirakan banyak rimbawan yang tidak 

mengetahui bahwa salah satu rimbawan seniornya 
ternyata ada yang ikut serta sebagai pendiri Negara 
Republik Indonesia yang tercinta dengan menjadi 
anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tercatat dalam 
daftar urut nomor 5 dari 66 orang anggota BPUPKI. 
Seperti telah diketahui bahwa BPUPKI itu bertugas 
untuk menyusun dan menetapkan Dasar Negara 
Republi Indonesia sebagai fondasi yang kokoh untuk 
mendukung tetap berdirinya bangunan Republik 
Indonesia. Siapa gerangan rimbawan anggota BPUPKI 
tersebut? Ia bernama M. Aris dalam daftar keanggotaan 
BPUPKI sesuai yang tercantum dalam catatan biografi 
Sekretariat Negara, tetapi dalam daftar hadir hasil notulen 
BPUPKI tertulis R. Aris dan nama ini yang tercantum 
dalam arsip kepegawaian Jawatan Kehutanan. R. Aris 
lahir di Karanganyar-Kebumen tanggal 2 Januari 1901, 
berpendidikan secara berturut-turut Standard School 
(SD 4 Tahun), HIS (SD 7 Tahun berbahasa Belanda) 
lulus 1917, Cultuurschool Bogor (Sekolah Pertanian 
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Menengah) lulus 1921, Sekolah Pertanian Menengah 
Atas Bogor (Middelbare Landbauw school/MLS) lulus 
1924. Sedangkan pengalaman kerjanya dimulai dari 
Calon Pengawas Kehutanan (Aspirant Bosopziener) 
di Gombong-Kebumen, Bosopziener (1922-1924), 
Bosopzichter (KBKPH) di Wonosobo, Ponorogo dan 
Pulung (1925-1934), Bosopzichter Kelas I di Bogor dan 
Klakah/Probolinggo (1934-1936), Bosarchitect (KSPH) 
Jember (1936-1942), KKPH Cepu merangkap sebagai 
Ketua DPRD Pati dan Anggota Tyuoo Sangi In (1942-
1945). Pada awal pemerintahan RI setelah penyerahaan 
Kedaulatan pernah menjabat Inspektur Kehutanan 
III Jawa Tengah Bagian Timur dan Inspektur Umum 
diKantor Besar Jawatan Kehutanan di Jakarta. 
Sebagai Anggota BPUPKI M.Aris duduk sejajar 
dengan tokoh-tokoh terkemuka pimpinan perjuangan 
yang merupakan bapak pendiri Negara RI seperti Ir. 
Soekarno, Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Yamin, Prof. Dr. 
Hussein Djayadiningrat, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Prof. 
Ir. Rooseno, Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoema, Dr. 
Mr. R. Kusumah Atmadja, Mr. Sartono, Mr. KRMT 
Wongsonegoro dan Ki Hadjar Dewantoro.

Rimbawan Pejuang
a. Berjuang melalui pasukan PETA dan PUTERA

Menjelang kekalahan total tentara Jepang dalam 
berperang melawan sekutu (Amerika,Australia 
dan Inggris),penguasa Jepang merekrut putera-
putera terpandang dan baik didaerahnya untuk 
dididik kemiliteran dan dilatih berperang dalam 
pendidikan PETA (Pembela Tanah Air) yang 
dilakukan di Tempat Pendidikan Militer(TPM) 
dan melalui PUTERA (Pengerahan Tenaga Rakyat) 
yang pelatihannya diluar TPM; dengan tujuan 
agar bisa membantu tentara Jepang dalam perang 
melawan Sekutu.Kesempatan ini digunakan betul 
oleh pemuda dan tokoh terpandang di daerah 
untuk mendapatkan pengetahuan kemiliteran dan 
keberanian bertempur di medan perang. Pada awal 
RI dimana Negara membutuhkan aparat keamanan 
maka mantan-mantan PETA dan PUTERA ini yang 
tampil pertama membentuk Barisan Keamanan 
Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi Tentara 
Keamanan Rakyat (TKR) sebelum akhirnya 
menjadi TNI. Ada beberapa orang rimbawan muda 
lulusan MBS/SKMT yang mengambil kesempatan 

ini dan meneruskan karirnya di kemiliteran hingga 
mencapai pangkat tinggi, diantaranya ialah Brigjen 
Soebronto(MBS 1943).

b. Berjuang melalui pasukan TNI/Polri
Pada saat awal kemerdekaan RI datang pasukan 
Inggris yang akan bertugas melucuti senjata tentara 
Jepang dan menawannya untuk menjadi tawanan 
perang. Pada kesempatan ini tentara KNIL Belanda 
ikut membonceng tentara sekutu tersebut dengan 
dalih ikut membantu, tetapi tujuan pokoknya 
adalah ingin memulihkan kekuasaan pemerintah 
Belanda atas Indonesia (menjajah kembali) 
dengan mencengkeramkan kakinya di wilayah-
wilayah yang dikuasainya. Atas kenyataan ini 
rakyat Indonesia terutama kaum mudanya bangkit 
melakukan perlawanan walau dengan senjata apa 
adanya.Tidak heran pasukan RI gampang terdesak 
mundur karena persenjataan dan perlengkapan 
milter yang tidak seimbang. Walaupun demikian 
pasukan RI pantang menyerah dan dengan 
semangat tinggi terus memberikan perlawanan. 
Beberapa rimbawan muda kehutanan waktu itu 
ikut bergabung dalam kemiliteran/Kepolisian RI, 
Tentara Pelajar atau Laskar Perjungan. Hingga akhir 
masa pengabdiannya di TNI/Polri mereka sempat 
mendapatkan pangkat tinngi seperti Mayjen TNI 
AD Slamet Soedibjo (SKMT 1945), Brigjen Pol Drs.
Siswojo Sarodjo (SKT 1945), Kol. Haryadi (SKMT 
1945), Letkol TNI AD Jahya Bahram (SKMT 1945), 
Kol.L Drs Oetoro (SKMT 1947). Sementara itu ada 
yang berjuang masuk TKR/TNI hingga mencapai 
pangkat cukup tinggi (Mayor) tetapi setelah perang 
mempertahankan kemerdekaan RI selesai yang 
bersangkutan minta berhenti dari TNI memilih 
masuk kuliah di Fakultas Pertanian Bogor jurusan 
Kehutanan (1950) hingga selesai lulus tahun 1957 
pada usia 37 tahun. Setelah lulus beliau memilih 
karier sebagai dosen Fakultas Pertanian IPB hingga 
pensiun sebagai Guru Besar, beliau adalah Prof. 
DR. Ir. Moh. Weiss dan beliau adalah lulusan MLS 
jurusan Kehutanan tahun 1938 sekelas dengan Ir. 
Soemaryo dan Ir. Moersaid serta lebih senior dari 
Ir. Soediarto dan DR. Soedjarwo.

c. Berjuang melalui Tentara Pelajar dan Laskar 
Pejuang
Pada masa awal perjuangan mempertahankan 
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Kemerdekaan RI banyak siswa SLTA dan SLTP ikut 
berjuang bertempur melawan Belanda yang ingin 
menjajah kembali dengan cara membentuk pasukan 
Tentara Pelajar (TP) untuk wilayah Jawa Tengah, 
Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) untuk 
Jawa Timur dan pasukan Laskar Pejuang yang 
banyak sekali jumlahnya diantaranya yang terkenal 
adalah pasukan Hisbullah, Pesindo, Pesantren 
Tebuireng dan sebagainya. Ada yang dari satu 
sekolah seperti Siswa SKMA semuanya ikut berjuang 
tetapi bergabungnya ke Laskar Pejuang berbeda-
beda seperti RIS Pramudibjo ikut bergabung ke 
pasukan Kadet Akademi Militer Yogya, Rimbawan 
Adjis Herdjan, Hamami dan Rachadi bergabung 
ke laskar lain dan Tentara Pelajar, ada yang tugas 
tempurnya di front Gombong seperti Adjis Herdjan, 
Hamami di Magelang dan Rachadi di Yogya. Ir. 
Soenaryo bergabung dengan laskar Pesindo dan Ir. 
Hartono ikut dengan Tentara Pelajar. Kebanyakan 
dari mereka berhenti berjuang dengan senjata 
setelah kondisi aman dan memilih melanjuntukan 
kuliah/sekolahnya lalu bekerja di Kehutanan.

d. Rimbawan Muda dan lahirnya lagu Seruan Rimba
Pada awal penjajahan Jepang (1942/1943) siswa 
SKMT yang sudah lulus dan yang masih belajar 
diliburkan dan disuruh pulang ke daerahnya 
(kecuali yang dari luar Jawa) dengan tugas 
bergabung dengan instansi Kehutanan di tempat 
tersebut sebagai tenaga teknis (volontair) untuk 
membantu kegiatan dinas kehutanan setempat. 
Tenaga muda tersebut semuanya diterjunkan ke 
lapangan (sinderan) di suatu KPH.
Di sinderan Jatiketok Selatan (Beran) KPH 
Saradan berkumpul 5 orang yang sudah tamat MBS 
(Notosoekotjo, Roestam, Moh Weiss, Soeherinomo, 
Banu Mhdi), ada yang dari CS (5 orang) dan 
yang masih klas II siswa SKMA (Jahya Bahram, 
Hoetapea, Sitanggang, Ambarita, Siagian dan Soe).
Pada suatu hari Kepala Daerah Hutan Saradan 
(R. Soepardi) memerintahkan semua Mantri dan 
Sinder (KBKPH) termasuk para volontair untuk 
berangkat ke Klino suatu tempat dimana ada 
Pesanggrahan Kehutanan yang terletak di bukit 
Gunung Pandan dan yang berada di perbatasan 
3 KPH yaitu Saradan, Nganjuk dan Bojonegoro. 
Adapun maksud pertemuan yang dihadiri oleh 

semua pejabat dari ketiga KPH tadi adalah untuk 
menyatukan pendapat bagaimana mengelola hutan 
yang baik dan lestari, mempertahankannya dari 
bahaya kerusakan oleh rakyat dan bala tentara 
Jepang karena mereka menyadari penuh betapa 
pentingnya peranan hutan bagi kemakmuran 
bangsa. Pertemuan ini dilakukan secara sangat 
rahasia di tempat tersembunyi karena berbahaya 
sekali kalau sampai diketahui Jepang, bisa dituduh 
sebagai antek Belanda untuk melawan Jepang yang 
bisa dihukum mati oleh militer Jepang.
Suasana Klino waktu itu masih merupakan tempat 
yang sangat indah dan sejuk, dikelilingi oleh hutan 
alam jati yang lebat dengan kayu-kayu berukuran 
besar berdiameter 1,0-1,5 m, kehidupan fauna 
dan flora yang lengkap dan aman. Ada burung 
merak yang indah dan berbagai burung yang 
bunyinya bermacam-macam yang enak didengar. 
Ada harimau, babi hutan, kera, lutung, dan lain-
lain. Juga ada belukar, rotan, liana dan sebagainya 
seperti gambaran hutan alam yang masih utuh di 
luar Jawa. Suasana ini sangat disenangi olah kaum 
rimbawan baik yang tua maupun yang muda.
Sewaktu rapat berlangsung di ruangan dalam, di 
luar anak-anak muda rimbawan bernyanyi-nyanyi 
dan membuat api unggun. Salah satu lagu yang 
dinyanyikan adalah Mars MBS yang lagunya sangat 
membangkitkan semangat tetapi syairnya berbahasa 
Belanda yang berisi rasa kebanggaan tetapi tidak 
berisi semangat perjuangan (patriotisme). Salah 
satu dari anak muda tersebut yaitu Jahya Bahram 
tidak terlalu bersemangat untuk menyanyi tetapi 
lebih banyak merenung dan terlihat gundah 
mengingat isi syair Mars MBS yang tidak memicu 
semangat kejuangan, bahasa Belanda sudah tidak 
akan lagi dipakai, keadaan hutan di Klino yang 
ideal, menyenangkan dan membanggakan yang 
perlu dipertahankan tetapi hubungan antara 
pegawai tinggi dan bawahan masih feodalistis, hal 
yang tidak disukai dalam alam merdeka. Kaum 
rimbawan harus mau bekerja keras bahu-membahu 
untuk dapat membangun dan memelihara hutan. 
Akhirnya malam-malam dia menyendiri menulis 
syair perjuangan rimbawan dan lagu yang dipakai 
adalah Mars MBS ciptaan R. Notosoekatjo. 
Ketika rapat selesai diadakan pesta kecil dengan 
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bernyanyi-nyanyi. Jahya Bahram menyampaikan 
teks nyanyian yang disusun dalam bahasa Indonesia 
kepada Notosoekotjo pencipta Mars MBS. Pada 
waktu teks dinyanyikan dengan baik para hadirin 
terperangah kagum termasuk dari Golongan Tua 
dan Pejabat, singkat kata para rimbawan sangat 
terkesan dengan nyanyian tersebut. Setelah kembali 
ke Saradan, Yahya Bahram menemui Notosoekotjo 
untuk menyempurnakan syairnya diserasikan 
dengan lagunya. Selanjutnya mengusulkan kepada 
Pak Soepardi Kepala Daerah Hutan Saradan untuk 
membantu menyebarluaskan nyanyian tersebut. 
Dalam perkembangannya lagu tersebut manjadi 
satu-satunya lagu perjuangan berbahasa Indonesia 
sebelum Indonesia merdeka terutama bagi kaum 
rimbawan, di samping lagu Indonesia raya yang 
waktu itu juga belum popular banget.

e. Pasukan Wanara
Pasukan ini dibentuk oleh Angkatan Muda 
Kehutanan (AMK) untuk ikut berjuang memper-
tahankan Kemerdekaan RI yang terancam oleh 
serbuan tentara Belanda (KNIL) yang masuk ke 
Indenesia dengan membonceng tentara Sekutu 
dengan tujuan untuk kembali menjajah Indonesia. 
AMK terdiri dari pegawai-pegawai muda Kehutanan 
yang berpendidikan MBS/MLS/CS dan lain-lain 
yang tengah bertugas sebagai Mantri dan Sinder 
Kehutanan sederajat di daerah kerja masing-
masing dengan mengikutsertakan bawahannya 
untuk berjuang secara nyata/fisik membantu TNI, 
baik dalam pertempuran maupun pertahanan/
ketahanan dan secara resmi diakui oleh TNI.
Pasukan Wanara berpusat di Yogyakarta dengan 
susunan organisai sebagai berikut;
Komandan Pucuk Pimpinan: Soedomo (MBS 1943)
Kepala Staf : Soekiman (SKMT 1945) kelak Prof. Ir. 
Soekiman Atmosoedaryo
Anggota Staf: - M. Soetamsi kelak Drs.Soetamsi 
(Karo Keu PN Perhutani)
- Pramoedibjo (SKMT 1947) kelak Ir. RIS Pramoedijo 
- Ka. Unit Perum Perhutani Jawa Tengah
Komando Wilayah tersebar di berbagai daerah di 
bawah ini:
Bataliyon I Malang Komandan: Koespardjo diganti-
kan oleh Walman Sinaga (MBS’43) Kasubdit PHPA
Bataliyon II Madiun

Bataliyon III Jombang-Mojokerto-Nganjuk 
Komandan: Soedjarwo (MBS’43)
 (kelak DR. Soedjarwo menjadi Menteri 
Kehutanan)
Bataliyon IV Cirebon-Indramayu,Komandan: RM 
Soehando (MBS ’43) Kep. Unit Perhutani Jawa 
Timur dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung 
1978-1988
Bataliyon V Blitar Komandan: Djadjang
Bataliyon VI Yogya- Solo-Semarang, Komandan: 
Wahjoe
Monumen Sumberboto Jombang Selatan adalah 

salah satu tempat gugurnya 6 anggota pasukan Wanara 
yang sedang bertugas membongkar bom untuk diambil 
mesiunya untuk pembuatan peluru senapan yang tiba-
tiba meledak menewaskan keenam petugas tersebut. 
Konon pemicu kecelakaan tersebut karena diterimanya 
berita bahwa Pasukan KNL (tentara Belanda) sedang 
begerak dari Jombang menuju Sunberboto untuk 
menggerebeg persembunyian pasukang pejuang 
sehingga terjadi kepanikan yang memicu kecelakaan 
tersebut.

Printis dan Pejuang Kehutanan yang Berhasil 
Menjabat Sebagai Pimpinan Kehutanan Tertinggi
a. Ir. R. Sewandono, Lulusan MLS tahun 1922 dan 

Sekolah Tinggi Pertanian Wageningen Negeri 
Belanda. Sewaktu jaman Belanda lama bekerja 
sebagai KKPH di daerah Jombang, Mojokerto, 
Bojonegoro hingga mencapai jabatan Inspektur 
di Surabaya. Sewaktu jaman Jepang juga tetap 
dipercaya menjabat sebagai Inspektur sampai 
Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Pada awal 
bulan September 1945 Ir. R. Sewandono diangkat 
menjadi Kepala Jawatan Kehutanan RI, tetapi 
ketika Pemerintah RI hijrah ke Yogyakarta diikuti 
dengan kepindahan Kantor Besar Kehutanan sekitar 
Maret 1946 beliau tidak mau ikut pindah karena 
memberati isterinya yang orang Belanda yang ingin 
tetap tinggal di Jakarta. Ir. Sewandono menunjuk 
Wakil Kepala Jawatan Kehutanan yang waktu itu 
dijabat oleh R. Soepardi untuk menerima perintah/
tugas-tugas langsung dari Menteri Kemakmuran. 
Setelah keamanan di Jakarta semakin memburuk 
dan isterinya maupun Ir. Sewandono sendiri 
merasa semakin terancam oleh para pejuang RI 
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maka akhirnya diputuskan mereka berdua kembali 
ke Negeri Belanda (1947) dan menetap di sana 
sampai akhir hayatnya. 

b. R. Soepardi Poerwokoesoemo, lulusan MLS 1922 
seangkatan dengan Ir. Sewandono meniti karirnya 
di Jawatan Kehutanan jaman Belanda dari Sinder 
(Bosopzichter) sampai Bos Arcitect Klas I (KSKPH). 
Sewaktu jaman Jepang menduduki jabatan KKPH 
di beberapa tempat hingga Inspektur dan pada awal 
kemerdekanan menjadi Wakil Jawatan Kehutanan. 
Setelah Kantor Besar Jawatan Kehutanan pindah 
ke Yogyakarta beliau menjabat sebagai Kepala 
Jawatan Kehutanan dalam perjuangan hingga 
mengalami pasang surutnya Negara dalam upaya 
mempertahankan kemerdekan RI, termasuk wilayah 
kekuasaan Jawatan Kehutanan RI yang menyusut 
hingga lebih dari separohnya. Tugas beliau berakhir 
tahun 1949 ketika Jawatan Kehutanan diambil 
alih oleh Belanda (akhir Desember 1948) setelah 
berhasil menyerbu dan menduduki Yogyakarta 
sebagai ibukota negara RI.

c. Ir. R. Soesilo Hardjoprakoso, beliau bukan 
pejuang langsung sebelum kemerdekaan RI 
karena beliau berada di Negeri Belanda tahun 
1937-1947 bersekolah di Sekolah Tinggi Pertanian 
Wageningen. Tetapi karena tingginya rasa 
nasionalisme sejak mahasiswa sampai kembali 
ke tanah air setelah lulus, maka ketika melamar 
kerja ke Jawatan Kehutanan yang dimasuki adalah 
Jawatan Kehutanan RI yang berkantor pusat di 
Yogyakarta, bukan Jawatan Kehutanan Belanda 
yang berkantor pusat di Bogor. Beliau dipercaya 
menjadi Kepala Jawatan Kehutanan pertama 
setelah penyerahan Kedaulatan RI dari Belanda 
setelah keikutsertaannya dalam Konferensi Meja 
Bundar di Den Haag Negeri Belanda. Ir. R. Soesilo 
menjabat Kepala Jawatan Kehutanan dari 1950-
1958 yang kemudian digantikan oleh Wakilnya M. 
Soetarmo Hardjowasono.

d. M. Soetarmo Hardjowasono lulusan MLS 1930 
sudah malang melintang dalam perjuangan 
memajukan kehutanan dan nasib para pegawai 
kehutanan pribumi jaman Belanda yang mengalami 
diskriminasi dalam gaji dan karir maksimal yang 
dapat dicapai, dengan aktif sebagai Pengurus 
Perhimpunan Pegawai Kehutanan Non Gelar 

sejak tahun 1933. Perjuangannya dilanjuntukan 
sewaktu jaman penjajahan Jepang dan perjuangan 
kemerdekaan RI maupun sesudahnya. Sejak awal 
Kemerdekaan sudah mencapai jabatan Kepala 
Balai Penyelidikan Kehutanan (sekarang Balitbang 
Kehutanan), berlanjut menjadi Kepala Jawatan 
Kehutanan Jawa-Madura, Wakil Kepala Jawatan 
Kehutanan dan terakhir Kepala Jawatan Kehutanan 
1958-1961

e. DR. Soedjarwo, lulusan MBS 1943 dan Akademi 
Kehutanan Bogor 1953 serta Doktor Honoris Causa 
dari Universitas Korea Selatan. Seorang rimbawan 
berpenampilan kalem tetapi tegas dan gigih dalam 
memperjuangkan sesuatu yang diyakininya. 
Menjabat Menteri Kehutanan Pertama tahun 1964 
setelah berhasil menunjukkan prestasinya sebagai 
Kepala Dinas Kehutanan Yogyakarta. Oleh orde baru 
tahun 1966 Departemen Kehutanan diturunkan 
kembali menjadi Direktorat Jendral Kehutanan 
tetapi Soedjarwo tetap pegang pimpinan tertinggi 
instansi tersebut. Tahun 1983 Direktorat Jendral 
Kehutanan dijadikan Departemen Kehutanan 
kembali dan Dr. Soedjarwo yang menjadi Meneteri 
Kehutanan untuk kedua kalinya.

Berjuang dengan Bekerja Mengisi Kemerdekaan
Seperti dikatakan oleh para pemimpin pendiri 

negara dan pejuang kemerdekaan bahwa semangat 
berjuang atau patriotisme dan kesediaan berkorban 
untuk nusa dan bangsa tidak hanya diperlukan di 
waktu perang tetapi tetap diperlukan di waktu damai 
untuk meraih cita-cita bangsa melalui berkarya dan 
berbakti. Pada awal tahun limapuluhan seusai perang 
mempertahankan kemerdekaan, semangat kerja 
aparatur negara, kaum pengusaha, petani, peternak, 
dan sebagainya. sangat tinggi untuk bekerja keras secara 
bebas tanpa tekanan guna mengabdi bagi kepentingan 
kemakmuran bangsa dan negara tanpa pamrih.

Demikian halnya bagi kaum rimbawan di pusat 
maupun daerah hingga di pelosok yang terpencil mereka 
bekerja dengan semangat tinggi walaupun jiwanya 
setengah terncam oleh pemberontak DI/TII yang ingin 
memaksakan pendapat dan keinginan politiknya seperti 
di Jawa Barat dan Jawa Tengah Bagian Barat.

Hasil kerja mereka seperti pembuatan tanaman 
nampak 15-20 tahun kemudian dengan terwujudnya 
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tanaman yang baik, padat, teratur dan bernilai tinggi. 
Semuanya bisa terjadi berkat terinspirasi oleh semangat 
juang para patriot bangsa dan diteladani oleh para 
pemimpinnya.

Semangat juang dan semangat berkorban serta 
berbakti kepada bangsa dan negara juga menginspirasi 
para petugas keamanan hutan dalam usaha melindungi 
hutan terhadap bahaya pengrusakan oleh pencuri 
kayu dan pelaku kejahatan lainnya. Contoh untuk hal 
ini adalah banyaknya korban tewas para Mandor dan 
Mantri Polisi Kehutanan di Perhutani yang dianiaya, 
dikeroyok dan diserang dengan senjata tajam atau 
benda lain sewaktu berusaha menangkap pencuri kayu 
yang dalam kurun waktu 1973-1988 berjumlah sekitar 
30 orang.

Korban tewas dengan jabatan tertinggi adalah 
seorang Asisten Perhutani/KBKPH Penggaron KPH 
Semarang bernama Aries Suripto lulusan SKMA 1968 
yang tewas pada tgl 19 Maret 1986 dikeroyok rame-
rame oleh kurang lebih 40 orang pencuri kayu sewaktu 
bersama 5 orang anak buahnya akan menyergap/
menangkap kayu berupa balungan rumah hasil dari 
mencuri di hutan jati Perhutani di mana kayu tersebut 
akan diangkut keluar desa tengah malam hari dengan 
menggunakan truk. Keempat anak buahnya yang 
terdiri dari Mantri Hutan, Polisi Hutan Tritorial dan 
Polisi Hutan Mobil semuanya mengalami luka berat 
tetapi nyawanya dapat diselamatkan dengan perawatan 
intensif di RS Karyadi Semarang. Peristiwa tersebut 
sampai mendapat perhatian dari Menteri Kehutanan 
dengan menugaskan Inspektur Jenderal Kehutanan 
bapak Mayjen TNI C.I. Santoso untuk meninjau dan 
mengusut tuntas secara hukum sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku.

Atas inisiatif Direksi Perum Perhutani dan Kepala 
Unit Perhutani Jawa Tengah untuk korban Aris Suripto 
telah dibuatkan manumen serupa di hutan termasuk 
desa Margahayu. Kec.Karangawen Kab.Demak tempat 
peristiwa terjadi atau di tanah hutan wilayah BKPH 
Penggaron KPH Semarang. Tempat ini kemudian 

dijadikan tempat rekreasi atau wisata di daerah 
Semarang dan sekitarnya.

Terhadap 3 orang rimbawan yang tewas kecelakaan 
di muara sungai Barito sewaktu bertugas melaksanakan 
survey hutan bagi kepentingan penerbitan ijin 
HPH telah dibuatkan monument oleh Departemen 
Kehutanan di halaman belakang Kantor Badan Litbang 
Kehutanan Bogor.

Sebenarnya ada rimbawan senior lain yang lebih 
tinggi jabatannya yang tewas dalam tugas yaitu 
R.Aboe Oemar Imam Chourmain, Administratur/
KKPH Blora yang gugur dibunuh PKI tahun 1948 dan 
R. Poespowardojo Administratur/KKPH Bojonegoro 
yang tewas dalam tugas turni (pemeriksaan hutan) 
karena kecelakaan motor draisine yang ditumpanginya 
bertabarakan dengan lori pengangkut kayu persis 
di tengah jembatan terjadi pada tahun 1955. Patut 
direnungkan apakah kepada kedua almarhum yang 
termasuk pegawai tinggi pada waktu itu diberikan 
penghargaan, setidaknya untuk makamnya? Ada lagi 
Rimbawan bernama A.P. Limbangalla (SKMA 1955), 
KSKPH yang gugur di laut Teluk Tomini (Sulteng) 
ketika mengejar kapal yang mengangkut kayu gelap.

Penutup
Demikian ungkapan peristiwa bersejarah bagi 

pengabdian kaum rimbawan yang dapat diambil dan 
dirangkumkan dalam tulisan ini dari berbagai sumber 
berupa buku sejarah Kehutanan yang diterbitkan 
oleh Departemen Kehutanan, buku tulisan biografi 
atau peringatan 50 tahun perkawinan para pelaku, 
informasi dari yang bersangkutan maupun teman 
dekat/sejawatnya dan lain-lain

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca 
dalam mengingat dan menghargai jasa-jasa rimbawan 
pendahulu, lebih jauh lagi dapat menginspirasi para 
rimbawan penerus untuk memberikan jasa dan 
pengabdiannya yang labih baik lagi bagi kemajuan dan 
keselamatan hutan pada khususnya dan bagi bangsa 
dan Negara pada umumnya.
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Memberikan pengertian 
nasionalisme atau paham 

kebangsaan bukanlah hal yang 
mudah, karena menyangkut aliran 
filsafat mana yang dianut. Kalaulah 
itu mengenai nasionalisme 
Indonesia, maka pemikiran 

tentang keindonesiaan haruslah mampu dipahami 
secara mendalam dan menyeluruh dari berbagai aspek 
kehidupan manusia-manusia yang menyatakan sebagai 
suatu bangsa, yaitu  bangsa Indonesia. Kerumitan lebih 
dirasakan lagi karena bangsa Indonesia tersusun oleh 
kelompok-kelompok sosial yang tidak homogen, tetapi 
begitu plural atau majemuk. Kemajemukan itu tidak 
saja menyangkut struktur sosial, akan tetapi juga tradisi 
atau adat istiadat yang telah “berakar-berurat” begitu 
kuat, agama, dan budaya masing-masing suku bangsa 
sebagai suatu sistem karsa, cipta dan karyanya.                            

Kebutuhan untuk memahami nasionalisme 
Indonesia diperoleh dari Pidato Bung Karno pada 
sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 (yang 
dikenal dengan “Lahirnya Pancasila”). Bung Karno 
antara lain merumuskannya sebagai berikut: “Kita 
hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. 
Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, 
baik golongan bangsawan, maupun golongan yang 
kaya, tetapi “semua buat semua”. Saya menghendaki 
satu nationale staat, seperti yang saya katakan dalam 

rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. 
Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang 
sempit.

Ke sinilah kita semua harus menuju: mendirikan 
satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia 
dari ujung Sumatera sampai ke Irian”. Dari sinilah dicari 
penyederhanaanya. Negara-Bangsa (Nationale State) 
dimaksud adalah suatu wilayah yang terbentang dari 
Sabang sampai Merauke dengan seluruh penduduknya 
yang tinggal dan hidup disitu yang menjalankan 
beranekaragam kehidupan dan penghidupannya. 
“Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 
Disanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku”, kalimat 
pembuka lagu kebangsaan kita “Indonesia Raya”; inilah 
paham kebangsaan Indonesia: cinta tanah air-apapun 
suku, agama, ras, dan golongannya-suatu paham yang 
tidak membeda-bedakan warganya, baik status sosial 
maupun status ekonominya. Karena kecintaannya 
kepada tanah air, maka ungkapan “semua buat semua” 
adalah konsekuensi logisnya.

Cinta Tanah Air
Tanah air tidaklah bermakna tunggal tanah dan air 

semata, tetapi punya makna ganda (majemuk), yaitu 
makna tentang Nusa, Bangsa, dan Bahasa. Nusa bisa 
diartikan “teritory” atau dalam pengertian sempit yaitu 
“land”. Disitu terdapat banyak manusia penghuni atau 
pemukimnya. Disitu juga terdapat berbagai kekayaan 
alam yang dapat digunakan sebagai sumberdaya 
ekonomi. Sumberdaya ekonomi yang berasal dari 
kekayaan alam ini  lazim disebut sumberdaya alam 
(SDA); meskipun sering dikatakan berlimpah (saking 
banyaknya seakan tidak akan pernah habis), tetapi 
fakta kenyataannya dalam keadaan terbatas juga. 
Artinya, bisa habis juga, apalagi bila salah urus 
dalam memanfaatkannya. Bagaimana paham cinta 
tanah air itu diwujudnyatakan, dan bagaimana peran 
Rimbawan Indonesia? Sejalan dengan kecenderungan 
mengglobalnya paham hedonisme dengan ragam 

Cinta Tanah Air Rimbawan Indonesia
Oleh: Suhariyanto-Ketua Dewan Redaksi MRI

Disampaikan pada Sarasehan “Nasionalisme dan Peran Rimbawan Masa Lalu dan Masa Kini, Jakarta 10 Juni 2015
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bentuknya seperti individualisme, komersialisme, dan 
lain sebagainya, maka uang punya “kekuasaan” yang 
niscaya absolut. Dengan kekuatan uang nyaris apapun 
bisa dikuasai bahkan dimiliki. Lalu apakah SDA yang 
tersedia dan disediakan oleh alam itu juga harus 
dipahami dengan paham seperti itu? Dimana atau dari 
mana kepentingan bersama (baca: suatu bangsa atau 
bahkan umat manusia) itu akan dipenuhi? Jadi bila 
ada ungkapan: “Uangmu adalah milikmu, silahkan 
semaumu mau kau gunakan; tapi, SDA (termasuk 
hutan) adalah milik kita bersama”, maka itu adalah 
ungkapan yang adil (fair). SDA tidak untuk dikuasai dan 
dimiliki secara individual dengan kekuatan uang, tidak 
boleh menjadi obyek komersialisasi guna memenuhi 
hasrat untuk “bersenang-senang” sebagai bentuk 
kepuasan pribadi; SDA punya arti dan nilai dalam 
fungsi sosial (bersama) yang jauh lebih dikedepankan 
daripada fungsi individu (orang per orang). Disinilah 
peran Rimbawan dalam mencintai tanah airnya 
mendapat tempat yang layak untuk berurusan dengan 
hutan dan kehutanan. Rimbawan harus mempelopori 
agar sumberdaya hutan (SDH) jangan semena-mena 
memanfaatkannya. Konsep dasar pemikiran harus 
berubah, yaitu pertama tidak boleh boros; termasuk 
sikap dan tindakan boros adalah hilangnya hutan 
(deforestasi) menjadi lahan-lahan terlantar yang tidak 
terurus, juga pembiaran terhadap penurunan kualitas 
hutan akan fungsi-fungsinya (degradasi hutan); 
banyak tanam pohon, banyak pakai kayu adalah sikap 
dan tindakan yang realistik untuk melawan sikap dan 
tindakan boros. Kedua, penggunaan IPTEK untuk 
meningkatkan produktifitas hutan guna memenuhi 
berbagai kepentingan akan hasil hutan. Ketiga, mampu 
mendukung secara jangka panjang terwujudnya cita-
cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Bangsa dengan berbagai macam latar belakang  

suku, bahasa, budaya, agama, dan lain-lain, mem-
butuhkan satu identitas atau karakter agar bisa 
memenuhi rumusan “semua untuk semua” sebagai 
wujud nyata cinta tanah air. Ini artinya tidak ada ruang 
untuk pertentangan dan mempertentangkan kelas-
kelas sosial. Maka untuk memperkokoh persatuan dan 
kesatuan bangsa, (Rimbawan harus mempelopori) 
kebersamaan yang konkrit yaitu mewujudkan 
pemikiran dan kerja gotong-royong (inklusif)-intinya 
adalah kemauan dan kemampuan memberi untuk 
sebesar-besar manfaat kepada bangsa ini. Rimbawan 
adalah manusia humanis. Oleh karena itu, sikap 
perilaku dan tindakannya harus mencerminkan nilai-
nilai kemanusiaan yang hakiki yaitu cinta-kasih.

Bahasa: sebagai salah satu hasil kebudayaan 
bangsa Indonesia adalah bahasa persatuan, yaitu 
bahasa Indonesia. Y. Ari Nurcahyo yang menulis artikel 
berjudul “Revolusi di Kebun Anggur” (Kompas, Jumat 
22/515, hal. 7):  meminjam filsafat Immanuel Kant 
(1724-1804) bahwa ciri khas kebudayaan terdapat 
dalam kemampuan manusia mengajar dirinya sendiri, 
manusia adalah sang pembelajar hidup di kebun 
kebudayaannya. Kebudayaan semacam sekolah tempat 
manusia belajar sekaligus mengajar; menyekolahkan 
manusia bertumbuh semakin berbudaya, seraya di saat 
yang sama ia menambahkan suatu nilai.

Johaan Gottfried Herder (1744-1803) menyatakan 
bahasa sangat penting membentuk kesadaran diri suatu 
bangsa. Suatu bangsa ditempa oleh semangat nasionalnya 
(volksgeist) yang muncul dari bahasa dan mecerminkan 
karakter tanah airnya. Bahasa nasional adalah roh 
penopang dan perawat identitas budaya dan kesadaran 
nasional suatu bangsa. Menguatnya arus globalisasi 
memerlukan bahasa nasional sebagai semangat 
nasional. Bahasa Indonesia harus dikembalikan ke 
arus utama strategi kebudayaan Indonesia. Aplikasinya 
pada dunia rimbawan: istilah-istilah hutan dan 
kehutanan harus dikembalikan kepada istilah-istilah 
yang mencerminkan jatidiri rimbawan, misalnya 
kerusakan hutan, pembabatan hutan, perambahan liar, 
pembalakan liar, dan lain-lain. Istilah-istilah ini tidak 
disadari justru mengundang permusuhan yang saling 
berhadap-hadapan untuk saling meniadakan-istilah-
istilah yang tidak mencerminkan muatan solusi. Ahli 
linguistik UGM, Sudaryanto mengidentifikasi dua 
fungsi bahasa yang khas dan hakiki: mengembangkan 
akal budi dan memelihara kerjasama (Kompas, 
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23/112014). Terdapat hubungan yang esensial antara 
keduanya. Revolusi mental dimungkinkan bila bangsa 
ini kembali menyadari fungsi hakiki bahasa itu. Bangsa 
ini diharapkan bisa mengembalikan bahasa Indonesia 
menjadi energi kreatif membangun kebudayaan sebagai 
medium intelektual menelurkan nilai kebaikan dan 
keutamaan publik seluas-luasnya di masyarakat.                        

Aplikasinya pada rimbawan: berani megubah diri 
menjadi: tidak munafik, mau dan sanggup bertanggung 
jawab, meninggalkan hubungan feodal, tidak percaya 
tahayul, mau mengedepankan otak/akal sehat daripada 
perasaan, berwatak/karakter kuat (jujur, percaya diri, 
terbuka, kerjasama, dab lain-lain).      

Masyarakat Transisi Naif. Gelar akademis menjadi 
simbol dan gengsi. Padahal, gelar semestinya jaminan 
atas pengetahuan dan keahlian seseorang. Kata filsuf 
Austria, Ivan Illich: masyarakat transisi naif yang hanya 
mementingkan hasil, bukan proses (Kompas,  Sabtu 
23/52015, hal. 11). Aplikasinya pada rimbawan: dia 
yang mencantumkan gelar akademisnya harus terbukti 
mampu menyelesaikan segala persoalan hutan dan 
kehutanan dengan pendekatan proses (bukan hasil), 
mau bekerjasama dengan mereka yang punya disiplin 
ilmu lain dalam bentuk tim ahli (bukan sendiri-sendiri), 
punya kesadaran bahwa kebenaran ilmu itu relatif 
(tidak mutlak), menempatkan manusia sebagai subyek 
dan obyek untuk mencapai harkat dan martabatnya 
pada tingkatan tertinggi. Nilai-nilai ilmu, pengetahuan, 
dan pengalaman menjadi basis utama dalam proses 
pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada 
masyarakat yang berkaitan dengan hutan dan 
kehutanan.

Agenda Rimbawan
Setelah memahami dan menghayati hakekat 

Nasionalisme Indonesia, maka ideologi ini seharusnya 
menjadi “batu penjuru” kiprah atau peran Rimbawan 
Indonesia dalam mendarmabaktikan dirinya kepada 
negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Modal dasar 
yang senantiasa harus dipelihara dan dikembangkan 
serta diperkokoh dari waktu ke waktu adalah jiwa 
korsa rimbawan. Jiwa adalah “roh” yang menunjukkan 
identitas atau karakter dan pembeda, dalam segala 
gerak langkah yang berwujud sikap dan perilaku yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral-etika-estetika.                    

Seberapa banyak pembangunan fisik yang 
dihasilkan, akan sia-sia atau tidak banyak manfaatnya, 
bila para pelakunya berjiwa kerdil tanpa nilai-nilai 
moral-etika-estetika atau berkarakter lemah. Disamping 
itu, jiwa korsa memerlukan soliditas dan solidaritas 
yang konkrit. Berbagai komunitas Rimbawan Indonesia 
harus mau saling berbagi (sharing) dan bekerjasama 
secara inklusif (kolaborasi) untuk mencapai tujuan 
bersama. Itulah pentingnya Rimbawan Indonesia harus 
punya agenda bersama dan agenda kebersamaan dalam 
berkiprah di masa kini dan masa mendatang. Agenda-
agenda tersebut harus mampu menjawab: pertama, 
hilangnya kontinuitas kesejarahan rimbawan; kedua, 
hilangnya konektivitas rimbawan; dan ketiga, hilangnya 
kolektivitas karakter rimbawan.

Semoga Rimbawan Indonesia segera “bangkit 
dari rasa malu” dengan segera “bangkit membangun 
jiwanya”.
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Semula Penulis mendapat informasi akan ada 
sarasehan yang akan mengadakan dialog tentang 

pengalaman para rimbawan antar generasi. Tentunya 
media ini akan menarik sekali untuk dihadiri disamping 
untuk silaturahmi. Hasilnya akan merupakan bahan 
untuk Majalah Rimba Indonesia (MRI) Edisi ke 56. 
Rupanya penerbitan MRI akan dikaitkan dengan 
Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke 70. 

Penulis sangat kagum dan menyampaikan 
appresiasi akan taktik yang dilakukan oleh Tim Redaksi 
MRI. Menurut pengalaman kendala utama yang 
dihadapi adalah mencari bahan tulisan dan mencari 
rimbawan yang bersedia menulis.

Awalnya Penulis agak ragu berpartisipasi dalam 
sarasehan dan menyampaikan tulisan, soalnya 
tema-nya sangat berbobot dan apakah penulis dapat 
berkontribusi. Setelah berbincang-bincang dengan 
teman, kemudian dipilih judul sebagaimana tersebut 
diatas, karena penulis pernah bekerja diluar negeri, 
dengan honor mata uang asing –USDollar. Jadi 
mungkin dapat berbagi pengalaman. Tetapi dibanding 
dengan peran sektor kehutanan terhadap ekonomi 
negara (nilai ekspor wood working dalam tahun 2012 
sebesar 1.3 milyard US$ - lihat tulisan Hj. Soewarni pada 
MRI Edisi 55-April 2015) maka peran penulis sebagai 
pejuang devisa tidak ada artinya. Sepatutnya bukan 
pejuang tetapi penghasil devisa. Diharapkan tulisan ini 
dapat merupakan media sarasehan sebagaimana yang 
direncanakan.

Awal Mula
Penulis sendiri tidak tahu betul awal mula dapat 

bekerja di luar negeri (FAO). Barangkali pengalaman 
menjadi Associate Expert (APO) pada proyek yang 
dilaksanakan oleh FAO (excecuted by FAO) yang 
dibiayai oleh UNDP di Peninsular Mayasia merupakan 
salah satu awalnya. Adapun APO adalah model on the 
job training bagi lulusan universitas di negara maju 
untuk turut serta melaksanakan proyek. Pesertanya 

disebut Insta Holder (in service training award). Ikut 
sertanya Insta holder dibiayai oleh negara pengirim 
insta holder tersebut. Kebetulan pada tahun 1975 
ada model/program baru yang disebut APO-TCDC 
(Technical Cooperation Among the Developing 
Countries). Sumber dananya dari negara donor. 
Pada waktu itu yang mendapat kesempatan adalah 
dari Philippina dan Indonesia. Dari Indonesia yang 
diajukan adalah Penulis (Direktorat Pemasaran) dan 
Bpk. Ir. Susatyo (Direktorat Pengusahaan Hutan). 
Adapun organisasi kehutanan pada waktu itu namanya 
Direktorat Jendral Kehutanan, dibawah Departemen 
Pertanian. Bpk. Ir. Susatyo mengundurkan diri. 
Menjadi APO di FAO mendapat honorarium setingkat 
dengan P2 – setingkat lulusan universitas. Jadi selama 
direkrut menjadi APO tahun 1976 sampai tahun 1978, 
Penulis menjadi “Pejuang Devisa” – honorarium/gaji 
dalam bentuk USDollar. 
Tempat dan Kegiatan

Penulis diikut sertakan dalam Proyek “Forest 
Management” di Peninsular Malaysia yang 
pimpinannya adalah Mr. Stefanus Andel dari Belanda, 
yang didukung oleh tim APO yang berasal dari 
Jerman, Kanada, Inggris, USA, Belanda, Finland, dan 
dari Philippina dan Indonesia. Hanya penulis yang 
berpredikat “local breed” artinya lulusan dalam negeri 
(bahkan lulusnya karena terpaksa – bukan karena nilai 
akademisnya); yang lain lulusan luar negeri termasuk 
APO dari Philippina yang lulusan USA (master) 

Penulis ditempatkan di Negara Bagian Trengganu. 
Karena musim hujan yang lebat di Trengganu pada awal 
penempatannya, maka tidak mungkin mengadakan 
pengamatan lapangan. Penulis diberi kesempatan 
untuk bergabung dengan APO dari Phillipina yang 
tempat tugasnya di Negara Bagian Kelantan/ Pahang. 

Kegiatan yang dilakukan adalah membuat berbagai 
penelitian yang berkaitan dengan forest management, 
diantaranya membuat tabel volume pohon dan 
mengamati pemungutan hutan (logging) menggunakan 

Rimbawan Pejuang Devisa
Suparmo
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kabel. Operator logging dengan kabel adalah dari 
Philipina, dengan cara High Lead Yarding dikawasan 
hutan Jengka (hutan dengan ketinggian diatas 500 
m diatas permukasan laut/dpl). Operator pernah 
melakukan logging dengan cara serupa di Sri Lanka. 

Secara kebetulan Penulis juga diminta untuk 
menganalisa data yang telah terkumpul (hasil dari 
Forest Industries Development Proyect – FIDP yang 
dibiayai oleh UNDP) tentang kerusakan tegakan sisa 
(logging damage). Penulis mengamati bahwa logging 
dengan kabel di Jengka mengakibatkan tegakan 
sisa rusak berat (damage) bahkan dapat dikatakan 
sepanjang jalur (logging track) tidak ada tegakan sisa 
(pohon) yang sehat (artinya tajuk, kulit dan batang – 
nya rusak); hampir kesemua seedlings, poles dan pohon 
rusak. Karenanya, ditinjau dari tegakan sisa yang akan 
menjadi hutan untuk dipungut diperiode berikutnya 
(next cutting cycle), penulis berpendapat kiranya 
logging dengan kabel kurang baik dan dihindari. 

Menurut laporan dari FIDP, logging damage yang 
disebabkan oleh penggunaan tracktor masih dapat 
ditolerer, yaitu logging damage untuk seedling dan 
poles sekitar 40-50% dan untuk pohon diameter 
dibawah 18” sekitar 30-40%. Seperti diketahui bersama 
bahwa sistim silviculture yang diterapkan di Malaysia 
untuk hutan low land forest (hutan dibawah 500 m 
dpl) adalah Malayan Uniform System (MUS). Pohon 
ditebang dengan minimum diameter 18“ atau 60 cm 
setinggi dada.

Untuk hutan diatas 500 m dpl, sistim silvicultur 
MUS tidak dipakai. FIDP merekomendarsikan 
digunakan sistem Selective Management System 
(SMS). Setiap petak harus dilakukan inventarisasi 
100%. Batas diameter pohon yang dapat ditebang 
ditentukan berdasar hasil inventarisasi. 

Karena belum ada pedoman praktis dilapangan, 
penulis memperkaya data FIDP dengan melakukan 
inventarisasi hutan (banci – bah Melayu), diareal 
hutan dengan ketinggian diatas 500 meter dpl, yang 
dibantu oleh tim dari Pejabat Kehutanan (Kantor 
Kehutanan). Perlu kiranya diketahui bahwa low land 
forest di Malaysia sudah banyak berkurang karena 
dikonversi menjadi tanaman karet, kelapa sawit, 
tanaman pertanian lainnya dan penggunaan lainya 
(infrastruktur).

Hasil Analisa
Hasil analisa menunjukkan bahwa tegakan 

pohon diatas 500m dpl kurang/tidak uniform 
sebagaimana di hutan dibawah 500 m dpl. Jenis 
komersiil (dipterocarpaceae) mendominasi pohon 
yang diameternya besar-besar. Hal ini merupakan ciri 
dari primary forest diatas 500 m dpl. Jadi seandainya 
MUS diterapkan, maka tegakan hutan yang tersisa 
didominasi oleh non-komersial atau kurang komersial 
atau nilai hutan pada the second cutting akan turun. 
Dengan pengetahuan yang terbatas, Penulis sajikan 
penyebaran pohon (yang digolongkan dalam komersial 
dan non-komersial) dalam bentuk grafik dengan cara 
“freehand method”. Rupanya penyajian dalam bentuk 
grafik mempermudah meyakinkan bahwa SMS dapat 
diterima. Grafik nenunjukkan bahwa apabila untuk 
jenis komersial dan non-komersial batas diameter 
minimumnya sama, maka tegakan sisa akan didominasi 
oleh non-komersial pada tebangan berikutnya. Oleh 
karenanya Penulis mengusulkan batas diameter 
minimum untuk jenis komersial harus lebih tinggi dari 
non-komersial. 

Penulis diminta untuk memberikan demonstrasi 
pelaksanaan SMS disuatu petak tebangan tertentu oleh 
District Forest Officer (DFO) Trengganu. Hasilnya 
adalah untuk jenis komersial batas minimum diameter 
adalah 22” dan untuk non-komersial adalah 20”, 
tentunya setelah diperhitungkan jumlah pohon sehat 
untuk penebangan berikutnya (termasuk pengurangan 
karena logging damage). Perkiraan produksipun 
dihitung. Ternyata setelah dilaporkan kepada politisi 
dan loggers di Trengganu, SMS (diameter limit yang 
berbeda) dapat diterima. 

Penulis mendapat informasi bahwa Trengganu 
adalah satu-satunya negara bagian yang malaksanakan 
SMS di Peninsular Malaysia. 
Jangka Waktu APO

Dengan hasil yang dicapai, Penulis mendapat 
apresiasi dari Mr. Lal Singh Gill, DFO Trengganu dan 
Mr. Andel, Supervisor dan jangka waktu menjadi APO 
diperpanjang satu tahun. Teman-teman APO dari 
negara maju dan dari Philippina tidak diperpanjang. 

Kesempatan tersebut Penulis gunakan untuk 
mengamati forest managemen secara lebih luas lagi 
yaitu menyangkut managemen hutan untuk Trengganu 
State Forest. Berdasarkan atas data yang tersedia di 
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Perpustakaan dan Laporan FIDP, ternyata bahwa di 
Trengganu sedang dibangun 2 (dua) bendungan yang 
akan menggenangi daerah hutan yang cukup luas. Oleh 
karenanya ada supply kayu yang cukup banyak dari hasil 
landclearing. Disamping itu di lepas pantai Kemaman 
(sebelah selatan Ibu Kota Trengganu) sedang dilakukan 
pengeboran minyak lepas pantai yang hasilnya akan 
sangat menjanjikan.

Dari studi data tersebut Penulis menyampaikan 
saran kepada DFO agar pelaksanaan SMS dilakukan 
dengan ketat. Soalnya sektor kehutanan yang semula 
menjadi tumpuan penghasilan daerah Trengganu akan 
ada penggantinya yaitu dari sektor minyak bumi dan gas 
alam. Penulis juga memberi informasi bahwa dengan 
SMS yang ketat, kerusakan hutan akan dikurangi yang 
akan mendapat appresiasi dari dunia luar. Penulis 
juga menyampaikan saran, sebagai pengganti dari 
penghasilan dari kayu dapat dikembangkan turisme 
(kebetulan di Trengganu ada air terjun yang cukup 
baik) dan hasil hutan bukan kayu. 

Melihat kepada apa yang dihasilkan, Penulis 
mendapat appresiasi dan diminta untuk melakukan 
hal serupa di Sabah dan atau Serawak. Tetapi Penulis 
memilih untuk kembali ke tanah air. Jadi selama 2 
(dua) tahun di Trengganu, Penulis menjadi Pejuang 
Devisa – walaupun tidak banyak. Dibeberapa tempat 
Penulis dipanggil CIKGU (encik guru) atau dokter, 
karena pada waktu itu banyak orang Indonesia yang 
dikirim ke Malaysia menjadi guru dan dokter. 

Bergabung dengan FAO
Sekembali dari Malaysia, Penulis dipindahkan 

ke Sekretariat Direktorat Jenderal Kehutanan yaitu 
di Bagian Kerja Sama Luar Negeri (KLN). Secara 
kebetulan ada project yang dibiayai oleh World 
Bank yang pelaksananya adalah FAO, dimana Biro 
Perencanaan dijadikan partnernya. Penulis menangani 
masalah administrasi pelaksanaan-nya. Oleh 
karenanya apabila ada tamu dari FAO – Rome yang 
akan mengevaluasi jalannya project dan hal-hal lain 
menyangkut perencanaan, Penulis sering dilibatkan. 
Karenanya Penulis mengenal dengan baik beberapa 
pejabat kehutanan FAO Rome. 

Secara kebetulan pada waktu itu FAO diberi tugas 
untuk mengelola Program “Tropical Forestry Action 
Program (TFAP)” yang mendapat dukungan cukup baik 

dari negara donor. Waktu itu, TFAP sudah dimulai di 
Amerika Latin dan di Afrika, tetapi di Asia-Pacific belum 
dimulai. Penulis sering diundang untuk menghadiri 
pertemuan para donor yang membahas perencanaan 
dan pelaksanaan TFAP. Adapun beberapa negara di 
Asia Pacific telah melaksanakan Forestry Master Plan/
Program yang dibiayai oleh Asian Development Bank. 

Karena sering bertemu dengan Dr. C. 
Chandrasekharan dan APO Project Woprld Bank yang 
ada di Biro Perencanaan, Penulis menyampaikan 
keinginan apakah ada kemungkinan bagi Penulis untuk 
bekerja di FAO. Kemudian DR. C. Chandrasekharan 
menyarankan agar Penulis menyampaikan lamaran 
(dilampiri Curiculum vitae /CV) untuk bekerja di FAO; 
pengalaman menjadi APO di Malaysia juga dimasukkan 
dalam CV (hal ini menambah bobot CV Penulis). 

Rupanya gayung bersambut. Penulis diundang 
ke FAO Rome untuk wawancara. Penulis diberi ticket 
Bussines (untuk yang pertama kali selama hidup naik 
bussiness class). Mungkin agar tidak lelah dan dapat 
langsung diwawancara setibanya di Rome. Sebelum 
wawancara secara kebetulan Penulis bertemu dengan 
salah satu APO dan yang bersangkutan mengatakan 
bahwa sudah ada 5 (lima) calon yang diwawancara. Hal 
ini mengurangi harapan – soalnya mereka bukan local 
breed. Pewawancara adalah beberapa direktur yang 
pernah datang ke Indonesia dan menemui Penulis. 
Jadi isi wawancara adalah tentang pelaksanaan FAO 
Project yang ada di Biro Perencanaan. Pertanyaan 
juga menyangkut peranan Penulis mewakili Direktur 
Jenderal Kehutanan Indonesia (bersama dengan 
Direktur Jenderal Kehutanan ASEAN – Philippine, 
Thailand, Malaysia), mengadakan misi ke Kanada untuk 
merumuskan ASEAN Forest Management Project yang 
dibiayai Kanada. 

Dengan mengucap syukur, tidak berapa lama 
setelah wawancara, Penulis dinyatakan diterima dan 
ditetapkan menjadi TFAP Regional Advisor for Asia-
Pacific, sebagai professional staff – P4, mulai Februari 
1990.

Kegiatan
Berbagai kegiatan dilakukan selama menjadi 

TFAP/NFP Regional Advisor for the Asia Pacific Region 
diantaranya: 
1. Menghadiri beberapa sidang Asia-Pacific Forestry 
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Commision (APFC);
2. Menghadiri dan mengorganisir beberapa workshop/

pertemuan yang membahas perkembangan dan 
masalah TFAP/NFAP dan Forestry Master Plan 
yang dikembangkan oleh beberapa negara;

3. Mengunjungi beberapa negara untuk memulai dan 
mengevaluasi perkembangan TFAP/NFP/ Master 
Plan, termasuk mencari dana; 

4. Memberi informasi tentang TFAP/NFP dan 
membuka sub-regional workshop dan country 
workshop (misalnya untuk sub-regional di Pacific 
Island Countries, sub-regional North East Asia – 
yaitu China, Mongolia, Korea Utara dan Selatan, 
country worksop misalnya di Mongolia, China, 
Korea Utara, Thailand, dll.

5. Ikut serta dalam menyusun project implementation 
yang dibiayai donor/UNDP, misalnya di China dan 
Mongolia

6. Menerbitkan majalah khusus “National Forestry 
Plan – UPDATE” dan berkontribusi pada majalah 
“Tiger Paper” yang diterbitkan oleh Regional 
Forestry di FAO Regional Office Bangkok. 

7. Kegiatan-kegiatan lain, misalnya menjadi focal 
point bidang kehutanan di tim technis yang 
dibentuk oleh ESCAP – Bangkok, mendampingii 
Deputy Assistant Director General menerima tamu 
yang berkenaan dengan kehutanan, setiap tahun 
menghadiri pertemuan di FAO Rome – membahas 
masalah TFAP/NFP/Forestry Master Plan dan 
masalah pembangunan kehutanan umumnya, yang 
dihadiri pula oleh TFAP/NFP Regional Program 
Advisor dari Afrika dan Latin Amerika serta dari 
Eropa. Menghadiri dan memberi presentasi pada 
salah satu acara di Asia Pacific Forestry Commission. 
Penulis mencatat beberapa kegiatan speciifik yang 

sangat berkesan dihati diantaranya:
1. Membuat issues paper dan berpartisipasi (bersama 

dengan tim dari Belanda) pada project formulation 
pembangunan kehutanan di Simao Perfecture, 
Provinsi Kunming di Selatan China. Kebetulan 
Simao terletak di wilayah selatan China (tropis) 
yang tergolong daerah miskin. Setelah Issues Paper 
selesai secara kebetulan Perdana Menteri Belanda 
mengunjungi China – dalam pembahasan, Perdana 
Menteri Belanda, yang peduli dengan konservasi, 
tertarik dengan issues paper tersebut dan bersedia 

membantu memberi dana. 
Perlu kiranya diketahui bahwa mengingat sangat 
luasnya dan banyaknya penduduk di China, 
diputuskan TFAP/NFP dimulai tidak ditingkat 
nasional sebagaimana negara lainnya, tetapi 
ditingkat yang lebih kecil yaitu pecfecture (kira-kira 
seluas kecamatan di Indonesia). 
Ternyata project dokumen dengan jumlah dana 
sekitar 30 juta USS selama 5 (lima) tahun disetujui. 
Penulis dimintai saran tentang institusi pelaksana 
project-nya. Dengan pertimbangan bahwa China 
sudah mempunyai tenaga ahli yang memadai, 
Penulis menyarankan agar pelaksananya dilakukan 
oleh Pemerintah China (dalam hal ini kehutanan). 
Penulis mendapat appresiasi oleh teman-teman 
dari China, tetapi tidak demikian hal nya dari FAO. 
Setelah beberapa waktu berjalan Penulis dijuluki “a 
real hero” (atau saya dijuluki sebagai benar-benar 
pejuang) oleh teman-teman dari China. Mungkin 
karena China yang masih miskin pada waktu itu 
mendapat dana cukup besar untuk pembangunan 
diwilayah yang miskin; disamping itu ada 4 (empat) 
rimbawan mendapat beasiswa setingkat master 
dibidang forest conservation dan inventarisasi 
hutan melalui interpretasi foto udara.
Jadi Penulis tidak hanya sebagai pejuang devisa 
untuk Indonesia tetapi juga pejuang untuk negara 
lain. 
Yang sangat membesarkan hati adalah pelaksanaan 
project berjalan dengan lancar, sukses dan 
excellence (dievaluasi oleh Pemerintah Belanda dan 
FAO). Kemudian pemerintah Belanda menyetujui 
untuk memperpanjang project-nya untuk periode 
yang sama (lima tahun lagi). 
Karena proses membuat issues paper sangat baik, 
maka Penulis selalu merekrut seorang konsultan 
dari Kanada khusus menerangkan tentang tata cara 
membuat issues paper dibidang kehutanan pada 
setiap workshop yang diorganisir oleh Penulis. 
Pada waktu peserta Workshop mengadakan 
kunjungan ke persemaian dan tanaman eucalyptus, 
dijelaskan bahwa China sudah dapat memproduksi 
plant material yang dapat menghasilkan tanaman 
dengan Mean Annual Increament (MAI) sekitar 
70 m3/ha/tahun. Disamping itu, diinformasikan 
ada kebijakan untuk mengkonversi areal tanaman 
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tebu yang sudah tidak produktif menjadi tanaman 
eucalyptus. Mungkin keputusan tersebut diambiil 
setelah memperhitungkan nilai ekonomi yang 
menjanjikan dari tanaman industri eucalyptus 
dimaksud. 

2.  Mongolia 
Pada waktu menyelenggarakan workshop tentang 
TFAP/NFP di China diundang beberapa peserta dari 
Mongolia dan Korea Utara. Kebetulan Kunming - 
China bersedia dijadikan tuan rumahnya. Sehingga 
pengalaman melaksanakan TFAP/NFP di Simao 
Perfecture dapat dijadikan contoh. Kepada peserta 
dari Mongolia ditawari kegiatan serupa dan 
mendapat tanggapan cukup baik. 
Dengan response yang baik Penulis mengadakan 
kunjungan ke Mongolia untuk mengadakan 
workshop. Ternyata mendapat tanggapan cukup 
baik dari pejabat di Olaan Bator, Ibu Kota 
Mongolia. Dengan dana yang tersedia, jumlahnya 
sedikit, di Forestry Regional Office Bangkok 
Penulis mengadakan Workshop tentang NFP. 
Sebagai kelanjutannya, Penulis membuatkan TCP 
(technical cooperation project) proposal untuk 
dibiayai UNDP. Ternyata proposalnya diterima 
dengan biaya sekitar 90.000 US$. Penulis merekrut 
konsultan untuk pelaksanaannya –agar biayanya 
murah direkrut pegawai FAO yang sudah pensiun. 
Hasilnya cukup memuaskan dan Penulis mendapat 
appresiasi dari Pemerintah Mongolia dan UNDP, 
juga dari konsultan FAO– karena sangat jarang ada 
kesempatan mengunjungi Mongolia pada saat itu.
Sebagai kelanjutannya, Pemerintah Mongolia 
mengajukan permintaan untuk menjadi tuan 
Rumah Asia Pacific Forestry Commision (APFC) 
tahun 2002.
Salah satu hasil studi adalah permasalahan 
desertifikasi dianggap cukup serius. Terlintas ada 
ide untuk membentuk kerjasama antar negara 
terutama yang mengalami desertifikasi, misalnya 
dibentuk kerjasama kehutanan di wilayah North 
East Asia Region. 

3.  Korea Utara
Sebagaimana halnya dengan Mongolia, sebuah 
workshop diadakan di Pyongyang untuk membahas 
kemungkinan melakukan NFP. Pnyunting 
merekrut Dr. C. Chandrasekharan dan seorang 

ahli persemaian dari China (lulusan dari Australia) 
untuk bersama-sama menyelenggarakan workshop. 
Peserta workshop aktif sekali dalam diskusi (dengan 
penterjemah dari Korea Utara). Nampaknya proses 
participatory sudah berjalan di Korea Utara. 
Sayangnya tidak ada tanda tanda kelanjutan dari 
workshop tersebut. Namun demikian Penulis 
dan DR C. Chandrasekharan merasa bersyukur 
telah mendapat kesempatan mengunjungi Korea 
Utara. Ternyata di Pyongyang sudah ada kereta 
api dibawah tanah (underground) dan pertunjukan 
“arirang” cukup menakjubkan.

Rimbawan Pejuang Devisa
Penulis mencatat ada beberapa rimbawan pejuang 

devisa, tetapi sayangnya Penulis tidak mempunyai 
data/informasi tentang rimbawan yang bekerja 
disektor swasta. Ada beberapa rimbawan Philippina 
bekerja disektor swasta diluar negerinya. Menurut 
catatan yang ada pada Penulis, Bapak Ir. R. Soesilo 
Hardjopranowo (lulusan kehutanan Belanda) adalah 
rimbawan pertama Indonesia yang bekerja diluar 
negarai (FAO). Sebagaimana disebutkan di MRI Edisi 
55, Beliau bergabung dengan FAO pada tahun 1963 dan 
pensiun dini pada tahun 1977. 

Beberapa rimbawan pejuang devisa dantaranya:
1. Bapak Ir. Sudarto

Karena menangani pertemuan-pertemuan ASEAN 
dibidang Kehutanan, Bapak Ir. Sudarto ditawari 
untuk bekerja di Brunei Darusalam dan Beliau 
bersedia untuk bekerja disana beberapa tahun. 

2. Bapak DR. I Gde Tantre
Sebagai Project Manager di Bangladesh dalam 
bidang mangrove. Karena anggarannya cukup besar 
Beliau mendapat gaji cukup besar setara dengan P5. 

3. Bapak DR. Benni Sormin
Beliau menjadi Program Officer di FAO Representa-
tive di Jakarta.

4. Bapak DR. Efransyah dan Bapak DR. Hiras 
Sidabutar
Bekerja di ITTO, Yokohama, Japan

5. Bapak Ir. Bambangn Sukartiko
Sebagai Direktur CIFOR. Beliau berkelakar bahwa 
honor-nya di CIFOR setara dengan gajih seluruh 
staf yang bekerja di Biro KLN – Dephut pada saat 
itu.
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6. Khabarnya setelah pensiun kedudukan DR. Hiras 
di IITO digantikan oleh rimbawan dari Indonesia. 
Demikian pula halnya dengan TFAP Advisor di 
FAO Regional Office Bangkok (kemudian diganti 
namanya menjadi NFP, saat ini menjadi Forest 
Policy) diduduki oleh rimbawan muda Indonesia. 
Mengalami pahit dan getirnya bekerja sebagai 
pejuang devisa, Penulis menyampaikan appresiasi 
dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada 
mereka yang telah dan sedang menjalaninya. 

Masalah
1. Kemampuan Bahasa

Kemampuan bahasa Inggris baik oral maupun 
menulis sangat terbatas. Kadang-kadang Penulis 
agak kesulitan dengan materi pembahasan 
baik dalam worksop maupun pertemuan resmi, 
khususnya apabila pembicara yang mempunyai 
aksen tertentu, misalnya dari Ausralia dan Inggris. 
Untungnya Penulis dibantu oleh seorang sekretaris 
yang mother tongue-nya Inggris. Jadi masalah 
kemampuan bahasa dapat diatasi. 

2. NKRI
Nampaknya agak sulit bagi Penulis memenuhi 
tema sebagaimana tersebut diatas, khususnya 
dalam kaitan dengan NKRI, karena Penulis 
tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini. 
Penulis hanya mempunyai ide dalam hubungan 
dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
untuk memperkokoh NKRI. Dipandang dari segi 
ekonomi, kesejahteraan masyarakat yang merata 
akan memperkokoh NKRI. Seperti diketahui 
bahwa wilayah sebelah timur Indonesia keadaan 
ekonominya kurang dibandingkan dengan 
wilayah lainnya. Diberitakan bahwa banyak TKI 
yang berasal dari NTT, NTB dan wilayah yang 
berdekatan. Hal ini merupakan salah satu tanda 
kurangnya kesejahteraan dan lapangan kerja.
Mempertimbangkan keadaan iklim yang kering dan 
tanah yang kurang subur di NTT dan pengalaman 
Tunisia dan USA dalam hal mengembangkan 
tanaman kurma, mungkin upaya tersebut dapat 
ditiru untuk NTT dan NTB. Menurut BPS Import 
kurma Indonesia dari tahun ke tahun terus 
bertambah dan dalam jumlah yang cukup besar. 
Apabila tanaman kurma dapat dikembangkan 

di Indonesia (sebagaimana kelapa sawit yang 
dikembangkan oleh Belanda) maka rencana 
pemerintah dalam hal swa-sembada pangan 
(ketergantungan Indonesia dalam hal kurma) dapat 
teratasi dikemudian hari. 
Apabila ide dan sebagainya diterima maka 
sektor kehutanan dapat berkontribusi dengan 
mengembangkan tanaman kurma sebagai buffer 
zone dan melibatkan masyarakat luas dalam 
pengembangannya. Tentunya project proposal-
nya harus disiapkan dan dirumuskan. Apabila ada 
kesempatan, proposal tersebut dapat diajukan, 
misalnya apabila ada tamu dari Timur Tengah atau 
Amerika Serikat atau secara aktif menghubungi 
negara tersebut (transfer of technology). 

3. Prosedur 
Diperoleh informasi bahwa dewasa ini agak sulit dan 
berisiko apabila seorang rimbawan ingin menjadi 
pejuang devisa bekerja di luar negri bergabung 
dengan institusi internasional. Khabarnya, untuk 
mengajukan/menyampaikan lamaran harus minta 
ijin. Ijin dapat diperoleh apabila yang bersangkutan 
menyatakan keluar dari jabatannya. 

Kesimpulan
1. Bagi Penulis, menjadi pejuang devisa merupakan 

karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak 
terhingga nilainya, maklum Penulis adalah local 
breed. Apabila ketentuan pensiun di United Nations 
tetap berlaku, berarti Penulis akan menjadi pejuang 
devisa seumur hidup. Bahkan isteri dan keluarga 
ikut menikmati nikmat dan rejeki yang diberikan 
oleh Tuhan Yang Maha Esa tersebut.

2. Sumbangan devisanya tidak seberapa dibanding 
dengan nilai ekspor wood working. 

3. Rasa nasionalisme Penulis bertambah apabila ada 
yang menanyakan tentang kebangsaan Penulis 
yaitu Indonesia, apalagi setelah kegiatan penulis 
dinyatakan berhasil. 

4. Ada beberapa perkembangan technologi kehutanan 
yang cukup baik di negera yang sedang berkembang 
(misalnya China untuk kwalitas plant material 
untuk pengembangan hutan industrinya). Mungkin 
Indonesia dapat mengirimkan ahlinya berbagi dan 
menyerap pengalaman. 
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Pendahuluan 

Topik kehutanan yang hangat 
dibicarakan saat ini adalah: 

kebakaran hutan, kekurangan 
air di musim kemarau, banjir di 
musim hujan, illegal logging, 
perambahan hutan, lahan kritis, 

industri kehutanan yang lesu dan topik-topik lainnya 
yang konotasinya negatif terhadap kehutanan. 

Era “kejayaan” kehutanan sebenarnya telah 
berakhir, dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Hutan 
sebagai lokomotif pembangunan nasional selama 
3 dekade setelah minyak bumi sudah dilupakan. 
Hutan pada saat itu adalah “emas hijau “, yang harus 
dieksploitasi atas nama Negara. Sistem Tebang Pilih 
Tanaman Indonesia (TPTI) yang secara teori dapat 
menjaga kelestarian hutan ternyata gagal, bukan karena 
sistemnya, tetapi karena pengelolanya. 

Meskipun demikian, keberadaan hutan mempunyai 
banyak fungsi sentral yang tidak tergantikan oleh yang 
lain. Sampai saat, lebih dari 95% hasil hutan yang 
dimanfaatkan hanya kayu saja. Masih sangat banyak 
hasil hutan yang belum dimanfaatkan secara optimal: 
bambu, rotan, rumput-rumputan, tanaman obat, buah-
buahan, satwa liar dan hasil penangkarannya, sumber 
air, udara bersih, jasa yang diperoleh dari hutan dan 
masih banyak lagi.

Tulisan singkat ini bertujuan bagaimana seharusnya 
hutan produksi dapat dimanfaatkan secara optimal, 
sehingga dapat memberikan kontribusi kepada 
masyarakat sekitar hutan, pemerintah daerah dan 
negara. 

Menengok Kehutanan Masa Orde Baru
Sistem penyelenggaran Negara pada masa Orde 

Baru (1965-1998) sangat berbeda dengan sistem 
penyelenggaran Negara yang dilakukan pada saat ini. 

Pada saat itu, Presiden adalah mandataris Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), suatu lembaga 
tertinggi di Republik Indonesia. Presiden melaksanakan 
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang 
ditetapkan MPR untuk jangka waktu 5 tahun. 
Selanjutnya, Presiden menjabarkan GBHN dalam 
Rencana Pembangunan Lima Tahun  (Repelita) dengan 
disemangati Trilogi Pembangunan, yaitu: a) stabilitas 
nasional yang dinamis; b) pertumbuhan ekonomi 
tinggi, dan c) pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya. Sebagai konsekuensinya, sektor kehutanan 
yang mempunyai hutan produksi sekitar 78 juta 
hektar harus mampu berperan dalam menggerakan 
perekonomian Indonesia.

Pengelolaan hutan alam produksi, dimulai sejak 
tahun 1970-an, dengan keluarnya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal 
Asing, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri. UU 5/1967 ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 
Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan 
Hasil Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 1967 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan 
dan Iuran Hasil Hutan, merupakan dasar hukum 
yang memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 
kepada pengusaha hutan. UU 1/1967 dan UU 6/1968 
memberikan peluang kepada pengusaha asing dan 
pengusaha Indonesia untuk menanamkan modalnya 
dalam bidang pengusahaan hutan. 

Pengusahaan hutan melalui HPH yang berlangsung 
sejak tahun 1970-an pada awalnya berorientasi pada 
kelestarian hasil kayu (sustained timber yield), 
sehingga cenderung mengeksploitasi sumberdaya 
hutan. Pada tahun 1999, keluar Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang 

Menatap Masa Depan Kehutanan
Oleh: Ir. Bambang Winarto, MM

Praktisi Kehutanan dari Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan (PUSKASHUT); Penyusun Kamus Konservasi.
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menggantikan UU 5/1967. Terminologi HPH diganti 
dengan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu). Paradigma pengelolaan hutan lestari (PHL, 
sustainable forest management) mulai dipromosikan 
untuk menggantikan prinsip kelestarian hasil kayu. 
PHL menekankan perlunya keseimbangan antara 
kelestarian produksi, sosial, dan lingkungan. (Rusolono 
dan Tiryana 2012). Untuk mendorong PHL, mulai 
tahun 1994 dirintis sistem sertifikasi hutan (forest 
certification). Sayangnya, PHL dan sertifikasi hutan 
tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. 

Ditinjau dari sisi ekonomi, Ulya (2008) menye-
buntukan bahwa sumber daya hutan telah menjadi 
modal utama pembangunan ekonomi nasional dalam 
tiga dasawarsa terakhir dan memberi dampak positif 
bagi peningkatan penerimaan pemerintah, penyerapan 
tenaga kerja, mendorong pengembangan wilayah dan 
pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor kehutanan 
dalam penerimaan devisa tahun 1992-1997 sebesar US$ 
16,0 milyar, atau sekitar 3,5 persen dari PDB nasional. 
Meskipun kontribusi sektor kehutanan terhadap total 
Produk Domestik Bruto menurun dari 4,3 persen 
pada tahun 1993 menjadi 2,3 persen pada tahun 2002, 
namun nilai tambahnya meningkat dari Rp. 14,1 triliun 
menjadi Rp. 36,2 triliun. 

Sektor kehutanan juga telah memberikan kontribusi 
besar dalam pembangunan infrastruktur jalan yang 
dilakukan oleh perusahaan HPH dan perusahaan Hutan 
Tanaman Industri (HTI). Jalan hutan yang dibuat oleh 
perusahaan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 
sarana transportasi, yang menghubungkan antara 
daerah terisolasi dengan daerah lainnya. Kusumadewi 
(2013), perkiraan panjang jalan hutan sejak tahun 
1980-an sampai sekarang adalah 351.960 km (data 
tahun 2008), sementara panjang jalan umum yang 
dibuat oleh pemerintah hanya sebesar 246.094 (data 
tahun 2006). 

Kondisi Hutan Produksi Saat Ini
Aziz Khan, dan kawan-kawan, (2013) menyebuntu-

kan bahwa pada 20 tahun pertama (periode 1970-1990) 
terjadi era eksploitasi kayu dari hutan alam produksi, 
pembukaan wilayah, dan pengembangan transmigrasi. 
Pada era ini, kerusakan hutan dialamatkan pada 
perkembangan ekonomi yang eksploitatif serta 
perkembangan penduduk yang menyertainya. 
Periode 20 tahun kedua (1990-2010), isu kerusakan 
hutan bertambah dengan mulainya pembangunan 

hutan tanaman serta peningkatan kebutuhan lahan 
hutan bagi pembangunan pertanian dalam arti luas, 
pertambangan, serta insfrastruktur ekonomi dan 
pemukiman. Pada periode ini, pengembangan wilayah 
bagi pengembangan ekonomi disertai banyak konflik 
penggunaan hutan dan lahan hampir diseluruh wilayah 
Indonesia. 

Tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia 
memunculkan kekhawatiran akan kelestarian hutan 
tropis. Berbagai literatur menyebuntukan bahwa 
penyebab dari kerusakan hutan adalah: (1) konversi 
hutan alam menjadi tanaman tahunan, (2) konversi 
hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, 
(3) eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada 
kawasan hutan (batu bara, migas, geothermal), (4) 
pembakaran hutan dan lahan, dan (5) konversi untuk 
transmigrasi dan infrastruktur lainnya. Di samping 
lima faktor di atas, beberapa wilayah di Indonesia, 
deforestasi dan kerusakan hutan juga disebabkan 
oleh pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi 
baru. Tahun 2014, luas lahan kritis mencapai 27,2 juta 
hektar, hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (LHK) dalam sambutannya pada acara 
Pembukaan Pameran Hari Menanam Pohon Indonesia 
2014. 

Perkembangan pemanfaatan hutan produksi dapat 
diketahui dari buku statistik Kehutanan 2013 sebagai 
berikut: luas hutan produksi = 72.109.280 hektar, yang 
terdiri dari hutan produksi tetap = 28.897.172 hektar, 
hutan produksi terbatas = 27.686.675 hektar dan hutan 
produksi konversi = 15.525.433 hektar. Areal hutan 
produksi yang telah ada izinnya seluas 32.156.388 
hektar, terdiri dari: Hutan Alam = 21.297.551 (IUPHHK-
HA = 20.899.673,37; IUPHHK-RE = 397.878,00) 
dan Hutan Tanaman = 10.858.837 (IUPHHK-HTI = 
10.106.540; IUPHHBK-HT = 563.724; IUPHHK-HTR 
= 188.573) dan areal yang belum berizin = 39.952.892 
hektar. Dari buku yang sama diketahui pula bahwa 
pemegang IUPHHK tinggal 274 unit manajemen 
(UM) dengan total luas 20.90 juta hektar dibadingkan 
pemegang IUPHHK tahun 1993/1994 yang berjumlah 
575 UM dengan total luas 61.70 Juta hektar. 

Penurunan jumlah IUPHHK dari 575 UM 
(1993/1994) menjadi 274 UM (2013) menunjukkan 
bahwa pengelolaan hutan melalui IUPHHK tidak dapat 
menjamin kelestarian hutan. Apalagi ditinjau dari 
sisi sertifikasi PHL. Pada tahun 2011, dari 308 unit 
IUPHHK hanya ada 5 unit IUPHHK (total luas 834,452 
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ha) yang memperoleh sertifikat PHL atau hanya 1,6% 
dari IUPHHK. (Rusolono dan Tiryana 2012). 

Menuju Masa Depan Kehutanan
Dengan melihat kondisi kehutanan saat ini, 

tantangan yang dihadapi sektor kehutanan sangat 
banyak. Namun demikian, dengan potensi hutan 
produksi yang dimiliki, sektor kehutanan harus mampu 
menunjukkan eksistensinya dengan memberikan 
konstribusinya pada masyarakat sekitar hutan, 
pemerintah daerah dan pembangunan nasional. Dalam 
waktu 5-10 tahun mendatang sektor kehutanan paling 
tidak dapat berkontribusi selain kayu adalah dalam 
pangan dan energi. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, mindset para 
rimbawan terhadap pemanfaatan hutan produksi harus 
berubah, diantaranya adalah:
1. Tata Kelolan Hutan

Sektor kehutanan akan tumbuh dan berkembang 
apabila pemerintah, pengusaha hutan dan 
masyarakat melakukan interaksi secara sinergi dan 
konstruktif serta melakukan tata kelola yang baik 
dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 
yang baik. (lihat gambar 1). 
Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan 
Nasional Tata Kepemerintahan (2007), terdapat 
14 (empat belas) nilai yang menjadi prinsip tata 
kepemerintahan yang baik, yaitu: wawasan ke 
depan; keterbukaan dan transparansi; partisipasi 
masyarakat; tanggung gugat; supremasi hukum; 
demokrasi; profesionalisme dan kompetensi; daya 
tanggap; efisiensi dan efektivitas; desentralisasi; 
kemitraan dengan dunia usaha swasta dan 
masyarakat; komitmen pada pengurangan 

Pemerintahan

SwastaMasyarakat

• Tata kelola pemerintahan yang baik
• Tata kelola perusahaan yang baik
• Tata kelola masyarakat yang baik

Prinsip-
Prinsip
Good
Governance

Pem-
bangunan
Nasional:
• input
• process
• output
•	 benefit
Outcome/
result impact

interaksi
sinergis
konstruktif

Penyelesaian
Masalah

Partnership

kesenjangan; komitmen pada perlindungan 
lingkungan hidup; komitmen pada pasar yang adil.

2. Pelepasan Kawasan Hutan
Terdapat hutan produksi konversi seluas 15.525.433 
hektar, yang dapat digunakan untuk memenuhi 
pembangunan sektor lainnya: bendungan, jalan, 
perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. 
Mengingat pembangunan tersebut untuk 
kepentingan nasional, maka Kementerian LHK 
harus mengakomodir dengan cara pinjam pakai, 
dengan tetap mempertahankan sebagai kawasan 
hutan (tidak dilepaskan) dan merupakan bagian 
dari ekositem hutan secara keseluruhan.

3. Pengelolaan Hutan Melalui Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH)
Pengelolaan hutan hanya dapat dilakukan oleh 
KPH untuk menggantikan sistem IUPHHK yang 
telah gagal dalam menjamin kelestarian hutan. 
Dengan adanya KPH, maka segala bentuk perizinan 
pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga harus 
dihentikan. Pemanfaatan hutan yang merupakan 
bagian dari pengelolaan hutan dilakukan secara 
bersama antara KPH dengan pihak ketiga (BUMN, 
BUMD, BUMS, Koperasi, UMKM) dan masyarakat 
sekitar hutan dalam bentuk kemitraan.
Dari 120 KPH Model yang sudah terbentuk, 
baru beberapa KHP Model yang sudah dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai KPH. 
Kebijakan pemerintah “No KPH, No Money”, perlu 
mendapat apresiasi, sehingga dana pemerintah 
dapat difocuskan pada kawasan KPH sebagai upaya 
mempercepat beroperasinya KPH. Dukungan 
terhadap KPH yang tidak kalah pentingnya adalah: 
penambahan SDM Kehutanan, promosi peluang 

Gambar 1: Tata pemerintahan yang baik menuju tujuan pembangunan nasional.
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usaha di kawasan KPH, pendampingan tenaga ahli 
dan pembinaan yang berkelanjutan.

4. Definisi Hasil Hutan 
Definisi hasil hutan yang tercantum dalam UU 
41/1999 mengandung multitafsir. Definisi hasil 
hutan seharusnya adalah: benda-benda hayati, non 
hayati dan turunannya, serta jasa yang terdapat 
atau berasal dari hutan. Dengan definisi yang jelas 
akan mempermudah dalam implementasinya. 
Sebagai contoh beberapa jenis tanaman pada Hutan 
Kemasyarakatan (HKm) seperti kopi dan coklat 
tidak termasuk hasil hutan, karena dikategorikan 
sebagai tanaman perkebunan. Dampaknya, 
tanaman tersebut tidak dikenankan PSDH atau DR. 
Pengenakan PSDH dan DR disini adalah sebagai 
pengakuan dari pemegang izin HKm bahwa mereka 
telah memanfaatkan kawasan hutan negara.

5. Investasi di Bidang Kehutanan
Sektor kehutanan hanya dapat memberikan 
kontribusi terhadap Negara, jika terdapat 
pengusaha hutan (kayu, HHBK, Jasa hutan, dan 
sebagainya) yang mau menginvestasikan modalnya 
pada kegiatan kehutanan. Kawasan hutan produksi 
yang belum dimanfaatkan seluas 39.952.892 hektar. 
Beberapa investasi yang perlu mendapat perhatian:
a. Investasi HTI Pertukangan (luas maksimal 

10.000 hektar);
b. Investasi Pemanfaatan kawasan hutan: 

budidaya tanaman buah, budidaya gaharu, 
budidaya tanaman rotan, budidaya tanaman 
bambu, budidaya tanaman obat, budidaya 
tanaman hias, budidaya lebah, budidaya 
hijauan makanan ternak);

c. Investasi Pemanfaatan jasa lingkungan: 
pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, 
wisata alam.

d. Investasi pengembangan ternak sapi di kawasan 
hutan.

6. Pemanfaatan Buah di Kawasan Hutan
Indonesia selalu mengalami defisit dalam 
perdagangan hortikultura dengan Negara lain 
seperti: manggis, pisang, mangga, nanas, jeruk, 
anggur, rambutan, papaya, melon, semangka, apel, 
straberi, nangka, belimbing, pir, durian, langsat, 
buah lainnya. Buah mempunyai potensi untuk 
dikembangkan adalah: aren, duku, durian, lengkeng, 
kenari, rambutan, mangga, manggis, matoa, melinjo, 
mengkudu, sawo, sukun. Menurut Rektor IPB Prof. 

Dr. Herry Suhardiyanto (2015), pengembangan 
buah dengan skala perusahaan hanya membutuhan 
50 hektar. Adanya pengembangan buah di kawasan 
hutan sekaligus akan menghilangkan ego sektoral 
serta menunjukkan sinergisitas antara berbagai 
kementerian (Kementerian LHK, Pertanian, 
Perdagangan, Industri, dan Koperasi dan UKM).

7. Peta Investasi Kehutanan
Sebagai implementasi dari penerapan prinsip 
tata pemerintah yang baik (wawasan ke depan; 
keterbukaan dan transparansi; partisipasi 
masyarakat; kemitraan dengan dunia usaha swasta 
dan masyarakat; komitmen pada perlindungan 
lingkungan hidup), maka untuk mempercepat 
investasi di bidang kehutanan, Pemerintah harus 
dapat memberikan informasi tentang peluang 
investasi kehutanan dalam bentuk “peta investasi 
kehutanan”. Misalnya investor akan menanamkan 
modalnya pada HTI pertukangan, maka investor 
tersebut dapat melihat didaerah mana saja 
dan berapa luasnya HTI pertukangan yang 
ditawarkan oleh pemerintah serta bagaimana cara 
memperolehnya. 

8. Tata Kelola Hutan oleh IUPHHK-HA/IUPHHK-HT
Sebagaimana dikemukakan pada bagian depan, 
bahwa areal hutan produksi yang telah ada izinnya 
seluas 32.156.388 hektar, terdiri dari: Hutan Alam 
= 21.297.551 (IUPHHK-HA = 20.899.673,37; 
IUPHHK-RE = 397.878,00) dan Hutan Tanaman 
= 10.858.837 (IUPHHK-HTI = 10.106.540; 
IUPHHBK-HT = 563.724; IUPHHK-HTR = 
188.573).
Terhadap “Pengelolaan Hutan” oleh IUPHHK-
HA dan IUPHHK-HT perlu adanya peningkatan 
pengawasan dan pembinaan tersistem terhadap 
areal hutan yang dikelolanya. Pemerintah perlu 
membuat Pedoman Tata Kelola Hutan yang Baik, 
yang berisikan antara lain: a) nilai-nilai yang 
menjadi prinsip tata perusahaan yang baik, (seperti 
14 (empat belas) nilai yang menjadi prinsip tata 
kepemerintahan yang baik); b) pengelolaan hutan 
yang dapat menjamin kelestarian produksi, sosial 
dan lingkungan.

9. Meningkatkan Peran BUMN Kehutanan
BUMN yang bergerak dalam bidang kehutanan 
adalah: Perhutani dan Inhutani I, II, III, IV dan 
V. Perhutani khusus mengelola hutan di Jawa, 
sedangkan Inhutani I,II, III, IV dan V mengelola 
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hutan di luar Jawa. Secara umum, kinerja Inhutani 
I, II, III, IV, dan V, kondisinya kurang baik jika 
dibandingkan dengan Perum Perhutani. Hal ini 
disampaikan Deputi Bidang Usaha Industri Primer 
Kementerian BUMN (Rabu, 10 Agustus 2011), 
yang menilai kinerja hanya berdasarkan laba dan 
rugi. Perhutani membukukan laba di atas Rp 200 
miliar pada 2010, sedangkan Inhutani I-V tidak 
menunjukkan kinerja yang sama. 
Sebagai perusahaan milik Negara, seharusnya 
Perhutani dan Inhutani menjadi contoh bagi 
perusahaan kehutanan yang dikelola oleh BUMS. 
Berbagai perbaikan menuju tata kelola hutan yang 
baik harus dilakukan, sehingga BUMN Kehutanan 
mampu berperan dalam memproduksi hasil hutan 
secara luas, memberikan kesejahteraan bagi 
masyarakat sekitar hutan, pemerintah daerah dan 
Negara serta dapat memberikan kontribusi pangan 
dan energi secara nasional.

10. Hutan untuk Pangan
Swasembada pangan merupakan program prioritas 
dari Pemerintah. Sektor kehutanan seharusnya 
mampu memberikan kontribusi pada sektor 
pangan. Untuk itu, seluruh pengusaha hutan alam 
dan hutan tanaman diwajibkan menanam padi 
gogo seluas 2% (860.304 hektar) dari total luasnya 
(43.015.225 hektar). Jika 1 (satu) hektar tanaman 
padi gogo menghasilkan 2 (dua) ton gabah, maka 
sektor kehutanan mampu menyumbang sebanyak 
1.78 juta ton gabah. Kontribusi kawasan hutan untuk 
pangan telah dilakukan oleh Perhutani yang mampu 
menyumbangkan produksi tanaman pangan (padi 
dan jagung) 422.500 ton tahun 2015 dari keluasan 
lahan 73.000 hektar. Kontribusi Perhutani dalam 
memenuhi kebutuhan pangan nasional mencapai 
sekitar 25%. Tahun 2016, Perhutani mentargetkan 
1.3 juta ton dengan keluasan 267.000 hektar.
Untuk kebutuhan daging sapi dapat dikembangkan 
pada 100 KPH Model yang sudah terbentuk 
dari sekitar 600 target KPH Model. Setiap KPH 
Model mengalokasikan seluas 500 hektar untuk 
penggembalaan ternak. Berdasarkan referensi pada 
Kawasan Peternakan Terpadu, dalam 50 hektar 
dapat digunakan sebagai padang penggembalaan 
untuk 100 ekor sapi, sehingga 100 KPH Model 
dapat menghasilkan 100.000 ekor sapi. 

11. Hutan untuk Energi
Kementrian Kehutanan telah bekerjasama dengan 

Kementrian ESDM pada tanggal 24 Juli 2014, 
untuk mengembangkan energi terbarukan dari 
tanaman kehutanan. Dirjen Bina Usaha Kehutanan 
telah mencanangkan lahan 400.000 hektar bagi 
hutan tanaman energi, dari hutan tanaman industri 
di Indonesia 10,3 juta hektar. Hutan energi itu 
rencananya akan ditanami dengan 4 jenis tanaman 
yang berpotensi dijadikan bahan baku biofuel. 
Menurut rekomendasi tim Litbang dari Kemenhut 
dan ESDM ada 4 jenis tanaman yang mampu jadi 
bahan baku bioenergi yaitu tanaman Kaliandra, 
Nyamplung, Bintaro dan Kamelina. 
Dari ke empat jenis tanaman tersebut, yang paling 
mudah dan menguntungkan untuk dikembangkan 
adalah tanaman Kaliandra sebagai bahan baku 
industri pelet kayu. Pengembangan energi dari pelet 
kayu sekaligus sebagai salah satu bentuk komitmen 
Pemerintah dalam menurunkan emisi, mengingat 
bahwa energi dari kayu adalah energi terbarukan 
yang paling ramah lingkungan. 
Perhutani dan Inhutani III telah bekerjasama 
dengan Korea mengembangkan tanaman kaliandra 
sebagai bahan baku pelet kayu. Korea akan 
memanfaatkan seluruh produksi pelet kayu yang 
akan digunakan oleh industri yang ada di Korea. 
Apa yang telah dilakukan oleh Perhutani dan 
Inhutani sebaiknya dikembangkan juga di KPH 
dengan dan pemegang IUPHHK-HT dengan luasan 
maksimal 5.000 hektar.

Penutup
Apa yang terjadi pada hari ini adalah akibat dari 

kejadian masa lalu dan apa yang akan terjadi pada masa 
depan adalah apa yang kita kerjakan pada hari ini. Era 
hasil hutan kayu telah berakhir. HHBK, pemanfaatan 
kawasan hutan, jasa hutan justru akan memberikan 
manfaat yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar 
kayu. Untuk itu, perubahan mindset para rimbawan 
terhadap hutan dan pemanfaatan hutan sangat 
diperlukan.

Apakah dalam waktu 5-10 tahun mendatang hutan 
dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar atau 
hanya berjalan seperti yang terjadi saat ini, sangat 
ditentukan oleh tindakan rimbawan saat ini pula. 
Semoga, keberadaan hutan didambakan oleh seluruh 
masyarakat Indonesia, karena dari hutan lah berbagai 
manfaat hutan diperoleh. No forest, no forester, no 
future.
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Kiat Mendorong Kesuksesan 
Pembangunan Kehutanan
Pemikiran Konvensional: 
Kesuksesan sebagai Pendorong 
Optimisme.
Fakta-fakta Sukses Story (diungkap 
oleh Psikolog Martin Seligman): 

Optimisme yang mendorong kesuksesan.
Optimisme harapan yang berjejak pada Visi yang 

diperjuangkan menjadi kenyataan.
Upaya menyemai politik harapan untuk 

memperkuat Visi yang mempertimbangkan warisan 
baik masa lalu, peluang masa kini, dan keampuhan 
antisipasi masa depan.

Kehutanan Lintas Generasi
Kehutanan Nusantara Zaman Kongsi Dagang 

Belanda (1602-1799):
Pada awalnya VOC takut pada Mataram 

(Penyerangan ke Sunda Kelapa/Jakarta sekarang) 1628 
dan 1629.

Setelah Era Sultan Agung pihak kerajaan minta 
bantuan VOC –awal VOC berkuasa di Jawa– Plakat 
dari Sunan 1709 memberi mandat pada VOC mengelola 
hutan di daerah eks Jipang (Bojonegoro dsk);

Plakat 8 September 1803: Semua hutan kayu di 
Jawa harus dibawah pengawasan Kompeni sebagai 
Domein (hak milik negara) dan regalia/penguasa.

Peranan Orang Kalang dalam Kegiatan penebangan 
kayu berbeda dengan orang Jawa lainnya.

Pada Era ini Kompeni hanya memandang hutan 
kayu sebagai sumber ekonomi untuk galangan kapal, 
gudang, gedung setelah pertengahan abad 18 hutan 
yang mudah dijangkau habis (sebagian pesisir utara: 
Tegal, Pekalongan, Kendal, Demak, dan Rembang).

Sejak 1777: Gubernur Jendral mulai melakukan 
moratorium penebangan hutan;

Tanggal 1 Maret 1796 VOC dibubarkan, berlaku 
konstitusi baru di daerah Jajahan

Kehutanan Indonesia Zaman-zaman Hindia Belanda 
(1800-1950)/belum didukung ilmu Kehutanan): 
• Daendels mengkokohkan kewenangan Pemangkuan 

hutan sebagai domein negara, dan menarik dari 
kekuasan Residen kepada Dinas khusus yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal 
(Awal Sentralisasi);

• Plakat Daendels 26 Mei 1808 berjudul “Pengaturan 
Pemangkuan Hutan di Jawa”membentuk kantor 
Inspeksi membawai pemangkuan hutan di Jawa;

• Tokoh Kehutanannya Dirk Van Hegendorp;
• Pada saat Van den Bosch mengenalkan sistem 

tanam paksa: hutan jati banyak dikorbankan untuk 
membuat pabrik gula, Juga pabrik tembakau, 
penebangan menurut pesanan - ada upaya mulai 
pengawasan tetapi sarana tidak tersedia.
Kehutanan Nusantara Zaman Hindia Belanda 

(1850-1942)/ Sudah didukung ilmu Kehutanan): 
• Tahun 1849 beberapa tenaga ahli kehutanan yang 

dididik di Jerman dikirim ke Hindia Belanda (Ahli 
Kehutanan: Bennich dan Mollier dan Ahli Geodesi: 
Baizar);

• Pekerjaan Teknik Kehutanan dimulai: Pembagian 
beberapa Karesidenan menjadi 13 boschdistrict, 
Penebangan per persil, dipekerjakan Insinyur 
kehutanan;
Ditetapkan Peraturan-peraturan Kehutanan:
Reglemen 1865 No. 6, isinya antara lain: Secara 

resmi disebut Hutan Negara, Jaminan Desa untuk 
memungut kayu rimba dihapus, Eksploitasi harus 
swasta dengan bayar restribusi (untuk keperluan 
pengusaha) dan untuk keperluan negara pelaku 
ekploitasi dengan dibayar upah tebang dan sarad tidak 
berlaku TPK, ADM, Mantri dan Demang Blandong.

Peraturan Agraria yang pertama: Pergeseran ke arah 

Mengobarkan Semangat Juang
Rimbawan Indonesia

Oleh: Haryadi Himawan
Rimbawan Indonesia
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perekonomian liberal di Indonesia,didengan terbitnya 
Undang-Undang Agraria kolonial yang pertama pada 
tahun 1870, yaitu Agrarische Wet Stb. 1870 N0. 55. 
Keputusan politik agraria yang mendasar adalah 
diberlakukannya azas Domeinverklaring (pernyataan 
kepemilikan) dalam Agrarische Besluit Stb. 1870 No. 
118 yang merupakan turunan/peraturan pelaksanaan 
Negara sebagai Pemilik seperti Badan Hukum.

Reglemen 1874, perbaikan Reglemen sebelumnya, 
antara lain: Pemberdaan Hutan jati dan Rimba, Hutan 
Jati dikelola teratur, Distrik Hutan dikelola Houtvester.

Hasil Pelajaran Era Kolonial
Hasil pekerjaan yang terlihat: Pengelolaan Hutan 

P. Jawa beralaskan ilmu kehutanan yang sudah tertata 
dengan basis sistem KPH, didukung struktur, sistem 
dan kultur yang jelas.

Kultur kolonial dan feodalisme yang melekat pada 
struktur dan sistem pengelolaan hutan, berdampak 
pada resistensi terhadap perubahan lingkungan 
strategis.

Penerapan Ilmu kehutanan diadop dari Jerman yang 
kemudian berkembang sesuai dinamika dilapangan 
memerlukan waktu panjang hampir 100 tahun.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan 
Paska Kemerdekaan Catatan Sangat Penting Sebagai 
Sumber Spirit Juang Rimbawan:
• Semangat mulai Pra Perjuangan dan mencapai 

puncak Proklamasi 17 Agustus 1945,
• Kelahiran Pancasila 1 Juni 1945, yang pernah 

dideeksistensikan, 
• Perang Revolusi Surabaya: Akhir Oktober s/d awal 

Desember 1945, mengorbankan 20,000 orang 
rakyat Surabaya,

• Dinamika Politik Nasional sejak awal Kemerdekaan, 
yang berdampak transisi kehutanan relatif lambat.

Info Singkat Perkembangan Kehutanan Paska 
Kemerdekaan

Era perang kemerdekaan 1945-1949: 
Organisasi Jawatan Kehutanan terbentuk diliputi 

suasana saling intrik untuk merebut pucuk pimpinan,
Pekerjaan kehutanan tetap berlanjut dalam suasana 

perang kemerdekaan,
Angkatan Muda Kehutanan membentuk Pasukan 

Wanara yang ikut Gerilya bersama Kesatuan TNI dan 
Rakyat.

Tokoh-Tokoh Pasukan Wanara: Soedomo, 
Soekiman, Maswar, Sutamsi, Pramoedibyo, Walman 
Sinaga, Soedjarwo.

Rimbawan yang gugur: Soegondo, Kadjas, Djanji, 
Soewadji, Tasmijan, Helder I Tobing, Listin Situmeang 
dan Alimin,

Yang Hilang tidak jelas: Soewoto dan Tasmo
Kehutanan Indonesia Era Demokrasi Liberal 1950-

1959:
• RIS dengan 16 negara bagian terbentuk sebagai 

syarat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh 
Belanda, 17 Agustus 1950 NKRI berdiri lagi- Jawatan 
Kehutanan menjadi satu kembali, dipimpin: Ir. 
Soesilo Hardjoprakoso

• PP 26 tahun 1952 Jawatan Kehutanan menerima 
penguasaan atas tanah-tanah hutan,

• PP 64/67: Mendesentralisasi urusan Kehutanan 
kepada Pemda Swatantra Tingkat I.

• Pekerjaan Kehutanan semakin meluas: Pembinaan, 
Diklat, Litbang, Ekspor dan lain-lain.
Kehutanan Indonesia Era Demokrasi Terpimpin:

• Pemilu pertama tahun 1955 Konstituante, 3 tahun 
gagal,

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Pembubaran 
Konstituante, Berlaku UUD 1945, dibentuk MPRS

• 17 Agustus 1959 Manifesto Politik: USDEK masuk 
era Demokrasi terpimpin
Secara politik konsolidasi kewilayah Indonesia 

diteruskan: TRIKORA (Perjuangan Pembebasan Irian 
Barat)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok-pokok Agraria/UUPA, antara lain: Mencabut 
Peraturan Agraria Kolonial, Menempatkan Negara 
bukan sebagai Pemilik Sumberdaya agaria, tetapi 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat konsisten 
dengan HMN dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 Undang-
undang yang sangat Revolusioner,

Tahun 1960, MPRS menetapkan Garis-Garis Besar 
Pola Pembangunan Nasional Berencana tahap Pertama, 
1961-1969,

PP 17-30/1960: Pembentukan Perusahaan-
Perusahaan Negara,

Peristiwa Bidelberg (suatu Resort Wisata di 
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Belanda) Tahun 1963 (Ahli dari Inggris, Belanda dan 
Mereka dan beberapa Orang Indonesia berembug 
strategi ekonomi masa depan Indonesia).

Presiden tahun 1964, menyampaikan Strategi 
Perjuangan TRISAKTI dan Pidato TAVIP(Tahun 
Viverevere Coloso/Tahun-Tahun Berbahaya),

Era perang dingin Blok Kanan dan Kiri sedang 
panas-panasnya,

Departemen Kehutanan dibentuk pertama kali 
dalam kabinet 100 Menteri tahun 1964,

Kegiatan kehutanan berlanjut dan meluas,
Suasana politik dalam negeri panas berbaur 

dengan Era perang dingin, Agitprop berjalan keras, 
Organisasi swadaya masyarakat yang berbau politik kiri 
(Tanda Kutip) bergerak, sering terjadi konflik terkait 
kepemilikan lahan.

Kehutanan Indonesia Era 1965-1998
Diawali dengan peristiwa kelam 1965, Presiden 

Soekarno jatuh diikuti DeSoekarnoisasi terhadap 
pendukung-pendukungnya, 

Terjadi pembalikan politik ekonomi, ditandai 
dengan terbitnya UUPMA (UU 1/1967), UUPMDN (UU 
2/1967), diikuti Undang-Undang Sektoral Pengelolaan 
SDA ( Undang-Undang Pokok Kehutanan/Undang-
undang No. 5 tahun 1967 dan Undang-Undang Pokok 
Pertambangan UU 11/1967),

Dengan justifikasi kondisi ekonomi yang parah, 
kegiatan pengusahaan hutan dimulai, hasil produksi 

kayu dan turunannya pernah menjadi peringkat kedua 
ekspor setelah Minyak Bumi,

Era awal 70-an s/d akhir dekade 90-an adalah era 
pesta HPH dan HPHHTI, 

Sukses Story: Pengesahan TGHK di hampir semua 
provinsi, yang tidak dikawal Rimbawan sampai tuntas, 
Sumbangsih Kehutanan terhadap pertumbuhan 
ekonomi significant, Penguatan Institusi Kehutanan 
menjadi Departemen.

Failed Story: Ketidaksiapan Rimbawan secara 
mental, sikap, profesionalisme; Manfaat hutan tidak 
seimbang dengan kerusakan hutan, Kelembagaan 
Pengurusan Hutan pudar,

Kehutanan Indonesia Era Reformasi 
(1998-Sekarang)

Perubahan UU 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kehutanan dirubah menjadi UU 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan, Ruh perubahan masih 
belum ketangkap,

Semangat pemberdayaan masyarakat dalam bentuk 
pemberian akses legal masyarakat untuk ikut mengelola 
hutan negara mulai muncul, terutama dalalam PP 
turunannya meskipun dalam praktek masih setengah 
hati.

Faktor politik menjadi dominan dalam kebijakan 
kehutanan, berdampak tidak matching-nya kepe-
mimpinan politik dengan Medan persoalan kehutanan,

Mazhab perijinan cukup menonjol.
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Hasil Pembangunan Kehutanan Saat Ini
Perkembangan IUPHHK-HA/HPH 1992-2012 

(Sumber Data: Paparan David, 2013) 
Gambaran Perkembangan Areal Hutan Pada 

Beberapa Negara (1000 ha)
Perkembangan HPHHTI/IUPHHK- HT
Tantangan Terkini Kehutanan:

Konsolidasi Kawasan Hutan Negara: Terkait 
Putusan MK 35, Putusan MK 45, Perber 4 Menteri dan 
1 Ka BPN, dan Isu-isu tenurial yang lain.

Dukungan sektor kehutanan terhadap prioritas 
Pemerintahan Kabinet Kerja:
• Kedaulatan Pangan, contoh: Sumbangsih Kehutanan 

untuk mendukung pembangunan 49 waduk, 
Peningkatan produsi pangan, Pengembangan 
Pariwisata dengan kenaikan kontribusi terhadap 
PDB sebesar 4%, Pembangunan Infrastruktur dasar.

• Bagaimana merangcang kehutanan mendukung 
pengembangan infrastruktur, dan lain-lain.
Kehutaanan menuju Era Sunset, Rimbawan mulai 

disorientasi? 

Pertanda Baru Keberlanjutan Bumi (Artikel Dr. Siti 
Nurbaya Bakar, Kompas 6 Juni 2015)

Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup 
Dunia bersama bangsa-bangsa lain, sebagai pertanda 
baru atas berbagai ukuran:

Perspektif urusan pemerintahan untuk mempertegas 
pengurusan lingkungan melalui Kementerian LHK;

Pengelolaan lingkungan yang memenuhi kaidah2 
pengelolaan berkelanjutan;

Orientasi partisipasi yang lebih luas, adopsi 
kebijakan-kebijakan yang berdimensi lingkungan dan 
kaitan partisipasi dan Greaner Outcome.

Pertanda Politik: Raker Komisi IV DPR RI-
Kementerian LHK dengan topik: “Pengendalian, 
Peredaran, dan Perdagangan Satwa dilindungi”, berlatar 
belakang kasus burung Kakatua Jambul Kuning”.

Perhatian Republik Lingkungan
• Proses merasakan atau memahami ancaman 

terhadap lingkungan,
• Pentingnya Perlindungan Lingkungan,
• Integrasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

3 Dimensi Penting mendukung Persepsi 
Lingkungan:

• Kampanye Informasi Publik,
• Pengaturan Penilaian terhadap Lingkungan: Peng-

aturan Harga dan Pajak,
• Regulasi Lingkungan. 

Penanda Baru
• Diawali langkah Presiden: Menyatukan 

Kementerian LHK, dengan pesan Tata Kelola 
Lingkungan dan Kehutanan yang seharusnya 
sesuai “environmental manner” (Governance tidak 
hanya merupakan urusan pemerintah, juga urusan 
masyarakat);

• Tata Kelola pemerintahan bidang LHK dicirikan 
oleh: Pengendalian atas penyalahgunaan peman-
faatan SDA, Mempromosikan pembangunan 
berkelanjutan, Mendorong Kepemimpinan lokal, 
Desentralisasi ditingkat bawah serta Membangun 
kapasitas lokal; 

• Mempromosikan konservasi dan Pemanfaatan SDA 
berkelanjutan;

• Implementasi dan Evaluasi Konvensi Internasional. 
Dengan dasar-dasar prinsip pemahaman tata 

lingkungan yang baik, Kementerian LHK terus 
berusaha mengelola segala persoalan lingkungan dan 
kehutanan yang kompleks dan dalam areal geografis 
yang begitu luas, melalui pendekatan kerangka kerja 
yang konseptual dan berprinsip kehati-hatian.

Pelajaran-pelajaran Penting Sebagai Alas Masa 
Depan Kehutanan

Sektor Kehutanan yang secara Ekologis, Ekonomi 
Pemberdayaan Ekonomi Masy Kecil dan Sosial 
mempunyai bargaining kuat, pada dasarnya tidak 
berdaya secara politik,

Ilmu Kehutanan sebagai basis kelimuan Rimbawan 
perlu Reposisi dan memperbarui secara terus menerus 
untuk mengantisipasi perubahan lingkungan stretegis 
(Politik, Sosial Kemasyarakatan, Ekonomi, Lingkungan 
Hidup, Perubahan Iklim, Demografi dan lain-lain), 
perkembangan IPTEK, sistem pemerintahan.

Rimbawan harus kembali ke Khitahnya sebagai 
Pejuang dan kobarkan semangat Nasionalis Rimbawan:

Ingatlah Lagu Perjuangan Rimbawan dengan 
beberapa lirik, antara lain:

“Janganlah Mementingkan Diri Ingatlah Nusa 
Bangsa minta supaya dibela Oleh Kamu Semua “
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Indonesia sering dianggap negara 
tetangga yang merepotkan, salah 

satunya dalam urusan asap akibat 
kebakaran lahan dan hutan. Asap 
selain menyengsarakan masyarakat 
luas juga merepotkan Singapura 
dan Malaysia. Bahkan pada tahun 

2006, SBY, Presiden RI ke 6 harus meminta maaf atas 
kejadian tersebut ke negara-negara tetangga. Kenapa 
asap kebakaran hutan ini terus dan terus terulang tanpa 
mampu kita atasi?

Padahal masalahnya bisa disederhanakan: 
Bagaimana mengendalikan pembakaran limbah kayu/
seresah yang tidak menyebabkan asap, serta dengan 
pengawalan masyarakat sendiri dan kebijakan terpadu 
pemerintah.

Masalah kebakaran hutan memang sangat pelik 
dan sampai saat ini sangat sulit atau bahkan tidak 
mampu dikendalikan. Api yang 70-80 persen berasal 
dari proses kebakaran atau pembakaran semak dan 
lahan oleh masyarakat peladang di daerah transisi di 
luar kawasan hutan dan patut diduga juga berasal dari 
lahan-lahan berijin ataupun lahan usaha lainnya itu, 
seakan tidak bisa dipadamkan dengan cara apa pun. 
Hal utama yang mengakibatkan timbulnya asap pekat 
dan sulitnya dihentikan karena adanya gambut yang 
terbakar, serta pembakaran limbah kayu/seresah yang 
tidak sempurna.

Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan 
Barat dan Kalimantan Tengah, merupakan daerah-
daerah pelanggan sumber asap hasil kebakaran lahan 
dan hutan. Seperti biasa, ketika api telah membakar 
hutan, maka semua daya dan peralatan pemadam 
kebakaran tercanggih pun tidak akan berarti apa-apa. 
Yang dapat dilakukan hanya menunggu sampai hujan 
besar dengan durasi yang lama turun memadamkan 

api dan menghilangkan asap, sambil melakukan upaya 
pemadaman api sebisanya.

Pembakaran lahan di lapangan yang dilakukan oleh 
ratusan ribu atau lebih masyarakat untuk penyiapan 
ladangnya juga tidak mungkin dihentikan melalui 
kebijakan “zero burning”. Karena pembakaran lahan 
merupakan cara tradisional yang paling murah bagi 
masyarakat untuk ditanami pada musim penghujan 
yang akan datang. Rakyat tidak memahami adanya 
gambut (peat) yang merupakan batubara muda di 
bawah permukaan ladangnya. Yang paling dipahami 
mereka hanyalah bagaimana berupaya menyiapkan 
ladang untuk sumber makan bagi keluarganya.

Bagi pengusaha hutan/kebun-pun pembakaran 
sisa-sisa seresah juga biasa dilakukan karena sulitnya 
pengawasan. Namun kasus pembakaran lahan dan api 
di lahan usaha lebih mudah dikendalikan. Pengusaha 
kebun/hutan tentunya juga akan lebih berhati-hati bila 
harus mencuri-curi melakukan pembakaran limbah 
kayu/tumbuhan dalam penyiapan lahan. Sehingga 60 
kasus pembakaran lahan yang ditangkap di Riau baru-
baru ini dinyatakan oleh Polisi tidak satupun berasal 
dari lahan usaha milik perusahaan.

Pengalaman bencana asap yang pernah mencoreng 
muka Indonesia, ketika asap tahun 2006 kebakaran 
lahan dan hutan yang terjadi mengganggu negara 
tetangga Malaysia. Singapura yang sebenarnya relatif 
tidak terlalu terganggu asap malah melaporkan 
Indonesia ke PBB yang semakin menyulitkan posisi 
Indonesia. Presiden RI ke 6 SBY sendiri nampak 
marah dengan lemahnya pengendalian asap sewaktu 
memimpin rapat dengan menteri-menteri terkait 
di tahun 2006 itu, dan sampai harus meminta maaf 
atas maraknya asap kebakaran lahan dan hutan yang 
mengganggu negara-negara tetangga tersebut.

Kebakaran lahan dan hutan yang sangat besar 

Mengendalikan Asap
Kebakaran Lahan dan Hutan

Oleh: Transtoto Handadhari
Rimbawan lulusan UGM Yogyakarta, dan University of Wisconsin at Madison, USA. Direktur Utama Perum Perhutani 

20052008. Ketua Umum Yayasan Green Network Indonesia.
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beberapa kali terjadi, antara lain tahun1994 dan 1997. 
Asap pekat pada bulan Agustus 1997 yang sangat 
mengganggu tercatat dengan jarak pandang hanya 
sekitar 5 meter di pagi hari, mengganggu jadwal 
penerbangan maupun lalu lintas di daratan, dan konon 
menghanguskan hutan dan tanaman sampai sekitar 4 
juta hektare. Beberapa tahun sebelum dan sesudahnya 
terjadi dalam skala yang berbeda-beda tergantung 
kondisi iklim dan hujan yang turun saat itu. Catatan 
bencana asap tahun 2003, kebakaran lahan dan hutan 
mengakibatkan sekurang-kurangnya sudah dua orang 
meninggal gara-gara menghisap asap. Korban ISPA 
bahkan mendekati angka 8 atau 9 ribu orang.

 Dalam kasus kebakaran lahan dan hutan ini, 
ironisnya pihak kehutanan yang hutannya sangat 
rentan menjadi korban rembetan api kebakaran 
malahan menjadi sasaran tudingan dan harus memikul 
tanggung jawab untuk kerja penanggulangan api dan 
asap yang tidak mudah. Lebih ironis lagi, ketika Menteri 
Kehutanan 1993-1998 Djamaluddin Suryohadikusumo 
yang dikenal sebagai sosok menteri terbaik saat itu 
dituntut mengundurkan diri oleh sekelompok orang 
yang tidak memahami persoalan. 

Di sisi lain, para pengusaha kebun dan hutan juga 
selalu diposisikan dan diprovokasikan sebagai yang 
menanggung dosa terbesar dalam kasus asap kebakaran 
lahan dan hutan. Satu hal yang sebenarnya tidak tepat. 
Terlepas bahwa sebagian pengusaha nakal mungkin 
melakukan pembakaran seresah dan limbah kayu saat 
pembersihan lahan baru (land clearing) atau bisa juga 
untuk penghapusan tanaman gagal, tetapi umumnya 
pengusaha kebun/hutan yang tertib justru menjadi 
korban akibat merambatnya api ke areal kerja mereka.

Asap kebakaran lahan dan hutan sampai tahun 2015 
ini tetap saja terjadi. Asap yang semakin meluas karena 
dorongan el nino saat ini bukan hanya menyengsarakan 
masyarakat, tetapi juga dapat merenggut nyawa dan 
mengganggu berbagai aktivitas pembangunan. Kasus 
asap yang tidak pernah berhenti dan merendahkan 
harkat bangsa di hadapan negara tetangga selayaknya 
harus segera dihentikan bersama.

Faktor-faktor Penyebab Kebakaran
Faktor-faktor penyebab kebakaran lahan dan 

hutan, serta timbulnya asap secara umum dari tahun ke 

tahun tetap sama, yakni: Pertama, pembakaran kayu 
untuk membuka ladang di kawasan hutan maupun 
yang terbesar oleh para peladang di lahan transisi di 
luar hutan; Kedua, pembakaran limbah kayu untuk 
land clearing kegiatan perkebunan dan transmigrasi di 
luar kawasan hutan dan HTI di dalam kawasan hutan 
yang dilakukan oleh pekerja pengusaha pembuka lahan; 
Ketiga, pembakaran hutan karena kesengajaan untuk 
maksud-maksud tertentu, atau karena kecerobohan 
masyarakat. Salah satunya kebiasaan merokok di dalam 
hutan, menurut hasil studi Asian Development Bank 
(ADB) menjadi penyebab 30 persen kebakaran hutan di 
Provinsi Kalimantan Timur (1994).

Keempat, karena faktor keisengan dan kesenangan 
melihat api. Mungkin hal ini dianggap aneh, tapi 
kenyataan lapangan memperlihatkan hal tersebut 
banyak terdapat di masyarakat. Banyak lahan semak 
sekedar dibakar tanpa ada tujuan apalagi peruntukan 
lebih lanjut, yang meluas tanpa kendali; Kelima, karena 
faktor alam yang menyediakan bahan mudah terbakar 
di lapangan yang terhampar dan tersebar luas, seperti 
alang-alang kering, serta banyaknya kandungan gambut 
dan batubara yang apabila terbakar tidak mudah 
padam serta memproduksi asap yang sangat banyak, 
bahkan bila hujan ringan yang datang; Keenam, karena 
sebab-sebab lain termasuk masalah politik maupun 
gejolak dan aktifvitas sosial yang sulit diketahui 
ataupun diantisipasi; Ketujuh adalah lemahnya 
kesadaran dan konsolidasi pendidikan masyarakat 
untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran sejak dini; 
dan Kedelapan adalah lemahnya penegakan hukum 
dan patut diduga adanya permainan antara pembakar 
lahan/hutan dengan aparat pengawas.

Kebakaran lahan dan hutan akan selalu menjadi 
fenomena kerusakan lingkungan yang sangat sulit 
ditanggulangi apabila kita tidak mau belajar menangani 
akar masalahnya. Pihak yang paling menentukan 
adanya api maupun yang berperan mencegah dan 
menanggulanginya justru masyarakat sekitar hutan atau 
yang umumnya peladang itu sendiri. Karenanya tanpa 
melibatkan mereka secara terus menerus, pembelian 
alat-alat pemadam kebakaran hutan yang mahal pun 
menjadi mubazir bila tidak dilakukan program pre-emtif 
dan preventif dengan mendayagunakan masyarakat.

Kondisi bentang alam yang maha luas dengan 
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biomass kering yang terhampar serta kondisi open access 
yang sulit dijangkau melalui segala cara pengawasan, 
menyebabkan apabila kebakaran lahan dan hutan 
telah terjadi, tidak akan bisa ditanggulangi dengan cara 
apa pun. Penggunaan informasi data satelit tentang 
hotspots yang dikirimkan ke daerah melalui sistem 
radio komunikasi tidak dapat ditindaklanjuti karena 
untuk menuju titik-titik api tidak mudah dilakukan 
dalam waktu cepat akibat kesulitan aksesibilitas di 
lapangan.

Apa yang Dimaksud Titik Api?
Pemahaman tentang apa itu “titik api” atau 

yang seharusnya disebut titik panas (hotspots) perlu 
dimasyarakatkan bahwa tidak seluruh hotspots tersebut 
merupakan aktual fire (api sebenarnya) di lapangan. 
Bahkan beberapa data tangkapan titik api dapat saja 
keliru di lapangan.

Satelit NOAA-AVHRR (National Oceanic 
Atmospheric AdministrationAdvanced Very High 
Resolution Radiometer) mengekstraksi titik api 
menggunakan dua macam algoritme. Yakni contextual 
algoritm untuk menangkap data di siang hari pada 
ambang temperatur 42 derajat Celsius, dan simple 
algoritm untuk menangkap data di malam hari pada 
ambang temperatur 37 derajat Celsius.

Selain itu gambaran titik api yang diwujudkan dalan 
satu pixel dengan luasan 1,1 km x 1,1 km (1,21 kilometer 
persegi) juga tidak memberikan arti bahwa seluruh luas 
pixel tersebut memiliki temperatur yang tinggi atau 
sedang terbakar api. Karena dalam sistem ekstraksi 
sebagian saja dari areal pixel tersebut, umumnya di 
atas luasan sekitar 0,15 hektar, memiliki temperatur 
melampaui nilai ambang batas suhu (threshold value) 
telah dinampakkan sebagai satu titik api. Sehingga 
jumlah titik api juga tidak dapat digunakan sebagai 
dasar memastikan luas kebakaran di lapangan.

Di samping itu, adanya tutupan awan juga akan 
sangat mengganggu hasil pantauan satelit dan akan 
memberikan data jumlah titik api yang tidak tepat. 
Jumlah pantauan angka titik api pada waktu yang sama 
juga dapat berbeda antar sumber. Sumber data satelit 
NOAA tersebut pada tahun 2002 lalu jumlahnya 5 (lima) 
stasiun, dimiliki oleh: (1) Dephut-JICA; (2) Singapore 
Meteorological Agency; (3) LAPAN; (4) IFFM-GTZ 

untuk khusus Kalimantan; (5) FFPCP-EU khusus untuk 
Sumatera. Penggunaan hardware, software, algoritme 
dan garis ambang temperatur udara yang berbeda-beda 
dapat menyebabkan tangkapan titik api yang berbeda 
pula. 

Sebagai gambaran satelit Dephut-JICA dengan 
yang dimiliki FFPCP-EU saat itu menggunakan sistem 
yang sama tetapi dengan ambang batas temperatur 
yang berbeda. Informasi titik api pada dasarnya hanya 
digunakan untuk memberikan indikasi awal daerah-
daerah yang berpotensi besar atau sedang mengalami 
kebakaran. Sehingga konsentrasi pencegahan dan 
penanggulangan bisa diarahkan ke daerah hotspots.

Sedangkan di lapangan tidak semudah itu. 
Koordinat dan peta hotspots yang diberikan kadang 
tidak bermanfaat karena apabila api benar-benar 
terjadi, maka kecepatan daya membakarnya tidak akan 
terkejar oleh upaya manusia untuk menanggulanginya. 
Bahkan untuk sekedar mencapai lokasi kebakaran 
tersebut.

Meskipun sangat diperlukan, data hotspots menjadi 
bermanfaat hanya bila pemerintah memiliki program 
kerja, kesiapan masyarakat secara swakarsa telah 
terjalin dalam mengantisipasi kemungkinan timbulnya 
api dan komunikasi ke lapangan lancar. Bila tidak, data 
hotspots tersebut dapat hanya menjadi ilustrasi berita 
saja.

Mengantisipasi Kebakaran Hutan
Tindakan pengendalian kebakaran lahan dan 

hutan yang utama yang harus dilakukan adalah 
menyusun rencana terpadu untuk pengendalian api 
dan asap, serta mencegah kemungkinan terjadinya 
kebakaran hutan melalui pengendalian masyarakat dan 
aktivitasnya di dalam atau di sekitar hutan. Tindakan 
represif diperlukan bila api masih dalam batas mampu 
dipadamkan. Pemboman air dari udara yang seringkali 
dilakukan apabila tidak tuntas justru akan menambah 
jumlah asap.

Bimbingan penggunaan api secara aman dan 
penyuluhan tehnik mencegah terjadinya kebakaran, 
disertai pembentukan satuan-satuan kelompok 
masyarakat pemadam kebakaran hutan di atas menjadi 
prioritas program preventif yang mendesak. Di tingkat 
regional dan daerah dibentuk dan dikembangkan 
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armada penanggulangan api dan asap sesuai zonasi 
spesifikasi bahaya api dan asap dengan status siaga 
sepanjang waktu, apalagi menjelang musim kering dan 
musim pembukaan ladang. Armada penanggulangan 
api dan asap tersebut terdiri atas armada unsur 
pemerintah, swasta dan masyarakat yang bekerja secara 
integrative (terpadu).

Yang harus dipahami pemerintah, kebijakan 
melarang masyarakat peladang tidak melakukan 
pembakaran rasanya masih sulit dilakukan. Api adalah 
alat tradisionil termudah dan termurah bagi masyarakat 
untuk membuka ladang maupun memusnahkan limbah 
dan mendapatkan pupuk gratis. Melarangnya berarti 
harus mencarikan solusi tehnologi penggantinya 
atau pemerintah memikirkan cara memberi subsidi 
penghidupan kepada masyarakat apabila mereka harus 
membuka ladang tanpa membakar. Karenanya harus 
dicari solusi yang paling tepat. Salah satunya, untuk 
masyarakat peladang, adalah menggunakan tehnik 
bakar komunal yang diharapkan mampu membakar 
tanpa menyebabkan timbulnya asap, dan api tidak akan 
menjalar.

Tehnik Bakar Komunal
Pembakaran ladang untuk persiapan tanam di akhir 

musim kemarau sudah membudaya di masyarakat 
luas. Ini tidak dapat dihentikan dengan pelarangan 
membakar semak ladang dan kebun. Kegiatan 
masyarakat ini tidak akan pernah dapat dilarang 
kecuali ada rekayasa tehnologi yang lebih atau sama 
murahnya bagi masyarakat untuk persiapan berladang. 
Untuk jangka yang agak panjang tidak ada jalan lain 
kecuali tetap memberikan ijin bakar ladang, salah 
satunya dengan tehnik pembakaran terkendali yang 
dapat dilakukan secara komunal berkelompok, sebut 
saja namanya ”tehnik bakar komunal”.

Mengamati praktik terjadinya asap di lapangan, 
pemerintah perlu melakukan pemetaan awal 
seluruh ladang yang selalu dibakar maupun ladang 
perluasannya, terutama di lahan gambut. Selanjutnya 
hamparan ladang dirancang dalam bentuk klaster-
klaster dengan luasan tertentu, beranggotakan sekitar 
10-20 petani peladang. Dalam setiap klaster yang 
luasnya dapat mencapai sekitar 10-20 hektare dibangun 
sebuah lapangan bakar persegi-empat dengan posisi 

relatif di tengah klaster, luasnya sekitar 100 meter 
persegi, kurang atau lebih sesuai kebutuhan. Lapangan 
bakar tersebut dibangun dengan bangunan beton, 
untuk menghindari sentuhan api dengan lahan gambut 
di bawahnya. Intinya lahan gambut tidak boleh ikut 
terbakar.

Lahan bakar harus digunakan sebagai satu-satunya 
tempat untuk membakar semak ataupun sisa pokok 
kayu yang dilakukan secara bergilir, dibangun dengan 
sistem ”sambatan” atau bergotong-royong secara 
bergantian antar anggota komunal, atau dibantu oleh 
pemerintah. Tentu saja organisasi dan manajemen 
pembakaran tersebut harus dilakukan terpimpin 
dan terkoordinasi melalui sebuah lembaga yang 
bertanggung-jawab dan dibentuk secara demokratis. 
Penetapan penggunaan bangunan beton lahan bakar 
juga memerlukan kesepakatan antar anggota komunal, 
menggunakan sistem sewa, tanpa bayar, bayar untuk 
biaya pemeliharaan dan manajemen atau kesepakatan 
lainnya. Pemerintah dan lembaga masyarakat desa 
berperan besar dalam pengelolaan dan pengawasan 
tehnik bakar komunal tersebut.

Tehnik bakar komunal di atas sangat sederhana, 
namun diyakini mampu secara efektif meredam 
timbulnya api yang tidak terkendali, terutama 
munculnya asap yang berlebihan akibat terbakarnya 
tanah gambut selama ini. Melihat banyaknya jumlah 
petani ladang yang selalu membakar ladangnya setiap 
menjelang musim tanam, tehnik bakar komunal yang 
berangkat dari pemikiran sederhana ini menjadi pilihan 
yang mudah untuk mengendalikan api dan diyakini 
efektif mengendalikan asap seperti yang diinginkan 
Presiden SBY di acara ”Indonesia Menanam” tanggal 
22 April 2006 dan tentunya harapan Presiden Jokowi 
selepas blusukannya memantau kebakaran lahan dan 
hutan di Sumatera Selatan baru-baru ini.

Penutup
Kebakaran lahan dan hutan 90 persen adalah akibat 

kecerobohan manusia, sangat sedikit kemungkinan 
timbulnya api karena sengatan sinar matahari semata. 
Lebih dari 70-80 persen api berasal dari pembakaran 
lahan transisi (transitional area) oleh masyarakat 
peladang yang berhimpitan dengan hutan. Kebakaran 
lahan dan hutan adalah akibat ulah manusia, ada atau 
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pun tanpa kepentingan. Maka prioritas penanganan 
kebakaran lahan dan hutan adalah manajemen 
manusia-nya, bukan hanya bagaimana membunuh 
apinya. Api harus terkendali, dicegah agar tidak meluas 
dan tidak menimbulkan asap. Bukan sekedar ditunggu 
dan dibiarkan muncul untuk dimatikan sebisanya.

Apabila api sudah meluas dan membakar lahan 
gambut pemadaman api dan asap hampir selalu hanya 
dipasrahkan kepada alam. Hanya alam yang mampu 
memadamkannya yakni bila hujan turun deras dan 
durasinya cukup lama sampai 3 bulan. Maka, yang 
harus dilakukan untuk mengatasi bencana api dan 
asap adalah: 1) mengendalikan penggunaan api di 
masyarakat termasuk pengusaha kebun; 2) mencegah 
pembakaran limbah yang tidak sempurna; 3) mencegah 
terbakarnya gambut di bawahnya. 

Tindakan-tindakan preventif lainnya, terlepas 
dari masalah tenurial dan hak-hak masyarakat atas 
kawasan hutan negara yang masih kelam, yang terus 
menerus harus dilakukan, adalah: 1) penyuluhan dan 
bimbingan peladangan yang aman bencana kebakaran; 
2) pembentukan kelompok-kelompok masyarakat 
pengendali api dan kebakaran; 3) pengamanan lahan-
lahan usaha (berijin) dari rembetan api oleh masing-
masing pemilik usaha; 4) pembuatan aturan-aturan 

yang relevan dapat dilaksanakan di lapangan; 5) 
penegakan hukum; dan 6) keterpaduan program di 
tingkat pusat dan daerah.

Pantauan dan tindakan antisipasi melalui laporan 
satelit sebaran titik api tetap dijalankan sambil 
dilakukan crosscheks melalui laporan on the spots. Dan 
tindakan-tindakan di atas dilakukan sepanjang waktu, 
ada atau tidak ada api dan asap secara terprogram dan 
terpadu. Sebagai komandan lapangan yang paling tepat 
adalah kepala daerah Kabupaten, dan secara tehnis 
aparat kehutanan layak ditetapkan sebagai penanggung 
jawab tehnis didukung oleh seluruh institusi terkait, 
termasuk para ahli sosiologi dan psikologi massa. 

Mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran 
hutan melalui pengendalian dan bimbingan masyarakat 
dan aktivitasnya secara sungguh-sungguh dan jangka 
panjang, di dalam dan di sekitar hutan, akan jauh lebih 
bermanfaat dibandingkan kegiatan represif, termasuk 
berbagai upaya tehnis yang mahal. Dalam pengendalian 
pembakaran limbah yang mengakibatkan kebakaran 
lahan dan hutan serta timbulnya bencana asap ini 
pemerintah agar membuat program terpadu dengan 
pertimbangan komprehensif dan manajemen manusia 
menjadi fokusnya, dengan sosialisasi dan penggunaan 
tehnik bakar yang aman bencana.
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Kerusakan lingkungan hidup 
di Indonesia semakin hari 

semakin parah, dan secara langsung 
telah mengancam kehidupan 
manusia. Penyebab terjadinya ada 
dua faktor yaitu karena peristiwa 
alam dan karena ulah manusia. 

Banyak ahli mengatakan bahwa krisis lingkungan yang 
terjadi saat ini merupakan refleksi dari krisis spiritual 
paling dalam umat manusia. Betulkah?

Kerusakan bumi kita sudah menyeluruh, baik 
pada tingkat global, nasional, regional maupun lokal. 
Kerusakan skala lokal antara lain menimpa kawasan 
G. Patuha, Ciwidey, Kabupaten Bandung Selatan. 
Komplek G. Patuha ini merupakan kawasan lindung 
yang sebagian merupakan kawasan konservasi. Pada 
awal reformasi terjadi kerusakan dan kebakaran hutan, 
sehingga mengakibatkan terjadinya puluhan hektar 
tanah kosong. 

Tidak jauh dari kawasan hutan itu terdapat desa 
Alamendah, di mana terdapat sebuah pesantren 
yang bernama Al-Ittifaq. Pesantren ini telah lama  
menerapkan kegiatan budidaya pertanian yang ramah 
lingkungan. Yang menarik perhatian saya, bahwa demi 
keberhasilan usaha petani setempat, Kyai Fuad Affandi, 
pimpinan Al-Ittifaq sangat memperhatikan kelestarian 
aliran air yang mengucur ke lahan pertanian mereka. 

Untuk itu menurutnya, hutan di G. Patuha harus 
dijaga kelestariannya. Beliau bersama santrinya segera 
bertindak mempersiapkan persemaian berbagai macam 
jenis tanaman hutan secara mandiri, dan menanamnya 
di kawasan yang kosong tersebut. Kemudian 
memelihara dan menjaganya dari tindakan-tindakan 
perusakan apapun. Tindakan konservasi ini dilakukan 
secara menyeluruh di kawasan yang terjangkau. Atas 
upaya itu Al-Ittifaq ditetapkan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup RI sebagai salah satu Pesantren 

yang peduli lingkungan atau disebut Eco Pesantren.
Dari hasil survey awal ini, saya tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut, dalam rangka 
penyelesaian studi Pascasarjana (S-3) saya di UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta. Tesis penelitian saya 
adalah: “Semakin cinta alam lingkungan dengan 
implementasinya, semakin cinta Tuhan dengan 
kebesarannya.” Tentu benar tidaknya tesis ini 
memerlukan pembuktian di lapangan. Apakah benar 
Al-Ittifaq telah menunjukkan aktivitas konservasi 
hutan yang berdampak pada relijiusitas dan manfaat 
sosio-ekonomis.

Penelitian saya lakukan dalam kurun waktu: 
Agustus 2013 s/d September 2014. Adapun perumusan 
masalahnya adalah:  “Bagaimana pemaha man dan 
implementasi konsepsi teologis lingkungan pada 
EcoPesantren di Pondok Pesantren AlIttifaq dalam 
konservasi hutan dan apa implikasinya terhadap 
aspek ekologi dan sosial lingkungan sekitar?”

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan 
pendekatan studi kasus. Untuk itu perlu dilakukan 

Kepedulian Pesantren Al-Ittifaq Terhadap 
Pelestarian Hutan G. Patuha Bandung Selatan

Oleh: Soedarto Kartodihardjo
Alumnus Program Doktor, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

S.Cibayondok dimusim kemarau 22 Sept. 2014
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teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi 
dokumen. Penelitian mengete ngahkan data secara 
deskriptif terhadap gejala-gejala yang dipelajari 
dalam konteks yang alami/natural setting, kemudian 
dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kaitan 
sebab akibat dari gejala yang diamati serta diambil 
kesimpulannya. 

Sumber primer penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumen tentang Pesantren Al-
Ittifaq. Adapun sumber sekunder antara lain sumber-
sumber pustaka, laporan penelitian dan berbagai data 
pendukung lainnya. Studi dokumen dibutuhkan untuk 
memperoleh informasi lebih mendalam tentang kyai, 
pesantren, dan konservasi hutan.

Ternyata aktor yang mendorong terjadinya 
perubahan adalah seorang Kyai. Kyai sebagai aktor 
dominan dalam lingkungan pesantren dan lingkungan 
masyarakat sekitar, memberi  kan pengaruh sangat 
signifikan dalam kegiatan keagamaan maupun 
keduniawian. Hal ini sebagai landasan untuk berbuat 
dan menggerakkan perubahan masyarakat, pemikiran 
Kyai timbul sebagai hasil kontemplasi dialektis antara 
teks (ayat qauliyah) dengan konteks (ayat kauniyah). 

Dalam kepemimpinan, Kyai mampu memberi 
keteladanan, sehingga mampu menggerak kan santri 
dan masyarakat untuk melakukan kegiatan konservasi 
yang menjadi konsennya untuk mewujudkan cinta 
lingkungan sebagai refleksi cintanya kepada Allah 
SWT. Dengan pendekatan relijius kepada santri dan 
pendekatan relijius dan ekonomi kepada masyarakat, 

Kyai berhasil mendorong keduanya terlibat dalam 
kegiatan konservasi hutan dengan dukungan modal 
sosial yang telah tercipta.

Kyai berpendapat bahwa hutan adalah paru-paru 
bumi tempat bermacam-macam jenis pohon tumbuh, 
berbagai satwa hidup, dan beraneka hasil tambang dan 
sumberdaya alam lainnya. Kekayaan alam tersebut bisa 
diperoleh dari hutan yang tak ternilai harganya bagi 
manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan 
sumberdaya alam yang memberikan jasa lingkungan, 
sehingga keberadaannya sangat bermanfaat bagi 
kesejahteraan manusia, baik manfaat yang dirasakan 
secara lang sung (tangible), maupun manfaat yang 
dirasakan secara tidak langsung (intangible). 

Hasil penelitian adalah bahwa: 1) Pondok pesantren 
Al-Ittifaq telah menunjukkan hubungan harmonis 
tiga dimensi antara Tuhan-Manusia-Alam, sebagai 
basis teologi lingkungan, 2) Keberadaan pondok 
pesantren Al-Ittifaq terbukti dapat merubah dan 
mengikis pandangan antroposentris, ke biosentris dan 
ekosentris, yang berbasis teologi lingkungan Islam, 3) 
Konsepsi teologis lingkungan telah diimplementasikan 
dalam prinsip dan tradisi pemeliharaan hutan melalui 
asas-asas konservasi yang mampu memberi manfaat 
ekologi, ekonomi dan sosial. 
Penjelasan singkatnya:
1. Kyai Fuad Affandi telah mengimplentasikan/

membumikan ayat-ayat Al-Qur’an secara 
kontekstual, sesuai dengan kebutuhan, masalah dan 
perkembangan lingkungan fisik dan sosial. Nilai-
nilai keilahian ini diinterpretasikan dengan benar 
dan diterapkan sejalan dengan tuntutan keadaan. 

2. Konsepsi teologis lingkungan yang dirumuskan 
Kyai Fuad dibumikan ke dalam bahasa lokal, berupa 
idiom-idiom dan slogan yang akrab dengan situasi 
setempat dan ke dalam sub-kultur baru berupa 
prinsip dan tradisi pemeliharaan hutan.

3. Konservasi hutan yang didasarkan pada prinsip 
dan tradisi tersebut memberikan dampak 
positif ekologis dan sosio-religio ekonomis yang 
menguatkan relijiusitas santri dan masyarakat. 
Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian 

terbukti bahwa semakin cinta alam lingkungan dengan 
implementasinya, semakin cinta Tuhan dengan 
kebesaran nya. Hal ini ditunjukkan dengan aktivitas G.Patuha dilihat dari Desa Alamendah
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Hasil tanaman para Santri Al-Ittifaq

konservasi hutan yang berdampak pada relijiusitas dan 
manfaat sosio-ekonomis. 

Sebagai model Eco-Pesantren, pondok pesantren 
Al-Ittifaq telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan basis teologis/Theological 

bases, pondok pesantren Al-Ittifaq/Kyai Fuad 
Affandi telah menafsirkan ayat-ayat Qur’an secara 
kontekstual dengan lingkungan hutan di sekitarnya 
dan melakukan pembumian nilai-nilai dengan 
membuat idiom-idiom yang akrab dengan situasi 
lokal. 

2. Kyai mempunyai Kepemimpinan yang kuat/Strong 
Leadership. Kyai sebagai pemimpin/aktor ditopang 
dengan kapasitas keilmuan, keluasan pengetahuan, 
kreatifitas dan inovasi yang memadai. 

3. Berkat kepemimpinan tersebut, telah terjadi 
sinergi bersandar Modal Sosial/Social Capital 
based sinergy. Hal ini terbukti telah terjadinya 
sinergi antara pondok pesantren Al-Ittifaq dengan 
masyarakat dan stakeholder yang relevan dengan 
konservasi hutan melalui jalinan modal sosial 
dalam mengimplementasikan aktivitas konservasi 
hutan. 

4. Bahwa hal-hal tersebut menghasilkan dampak 
Sosio-Ekologis/Generating socioecological 
impacts. Terdapat dampak positif dari kegiatan 

konservasi hutan berupa manfaat ekologis dan 
sosio-religio ekonomis. 
Adapun implikasi hasil penelitian ini dapat bersifat 

teoritis, praktis dan akademis. Dalam aspek teoritis 
menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan terbuka pada 
interpretasi yang dapat mendorong pada perubahan, 
berbeda dengan pemahaman yang selama ini dipegang. 
Dari aspek praktis, penelitian ini dapat dijadikan model 
eco-pesantren yang perlu didukung dengan modul/
kurikulum yang mapan dan menjadi mata kuliah di 
Perguruan Tinggi Islam baik Negeri maupun Swasta, 
dan di Pondok Pesantren sendiri. Sedangkan dalam 
aspek akademis, penelitian ini dapat ditindaklanjuti 
dengan penelitian longitudinal.

Prof. Dr. Azumardi Azra, CBE., Direktur Sekolah 
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011-
2015 mengatakan, jika Pesantren di Indonesia secara 
proaktif menerjemahkan konsepsi normatif ayat-ayat 
Al Qur’an (sebagaimana yang dilakukan Pesantren Al 
Ittifaq) ke dalam tindakan nyata berupa pemeliharaan 
lingkungan khususnya konservsi hutan, maka akan 
sangat berarti, dan tidak dapat diabaikan peran dan 
sumbangannya dalam upaya pelestarian hutan kita. 
Bisa dibayangkan berdasarkan data tahun 2011/2012, 
jumlah pesantren di Indonesia 27.230 Pesantren 
dengan jumlah santri 3,8 juta orang. Subhanallah.
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Rimbawan satu ini nama lengkapnya Soedarto 
Kartodihardjo atau sering dipanggil Pak Darto 

KD, atau lebih singkat lagi Pak KD (KaDe), telah cukup 
dikenal oleh para rimbawan tahun tujuhpuluhan 
hingga tahun dua ribuan, berkat lama dan mulusnya 
pengabdian selama menjalankan tugas di instansi 
Kehutanan. 

Pria bertubuh atletis yang tidak terlalu tinggi dan 
berwajah seperti orang dari Timur Tengah yang murah 
senyum meski dari alisnya yang cukup tebal sepertinya 
nampak serem dan tegas. Kenyataanya beliau adalah 
orang yang ramah, sabar, rendah hati dan suka bergaul 
dengan siapa saja. Ia dilahirkan di kota Solo (Surakarta) 
lebih dari 70 tahun yang lalu. Berasal dari lingkungan 
keluarga yang cukup kuat agamanya dan ketaatan 
ibadahnya. Begitu selesai pendidikan S-1 Fakultas 
Kehutanan UGM, September 1970, terus menikah 
dengan Siti Sulastari, yang sampai saat ini dianugerahi 
3 anak, 7 cucu. 

Mengabdikan dirinya sebagai PNS di bidang 
Kehutanan lebih kurang 34 tahun, dengan berbagai 
tugas baik di Daerah maupun di Pusat. Sempat beberapa 
tahun bertugas dilingkungan Kementerian Prasarana 
Wilayah (Departemen Pekerjaan Umum), langsung 
dibawah Menteri Kimpraswil, dengan tugas utama 
mengurusi kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 
yang diandalkan sebagai prime mover percepatan 
pembangunan wilayah.

Sebagai PNS yang struktural di lingkungan 
Pemerintahan, yang bersangkutan telah mengalami 
berbagai penugasan kursus/pelatihan baik di dalam 
maupun di luar negeri. Pendidikan penjenjangan 
telah diikuti mulai dari SEPALA (ADUM), SEPADYA 
(SPAMA), SESPA (SPAMEN), SPATI atau LEMHANNAS 
(sekarang dikenal dengan Diklat SESPIM IV, SESPIM 
III, SESPIM II dan SESPIM I, sebagai persyaratan 
untuk menduduki jabatan struktural Eselon IV, 
Eselon III, Eselon II dan Eselon I). Penugasan ke luar 
negeri beberapa kali dilakukan baik ke Eropa, Asia 
maupun Negara-negara ASEAN baik sebagai ketua 
delegasi, anggota, maupun untuk tujuan pendidikan 
dan latihan. Pendidikan dan pelatihan antara lain 

tentang Manajemen di London; Inventarisasi Hutan 
dengan penginderaan jarak jauh (remote sensing) 
di Pusat Pelatian Survei Udara dan Ilmu Kebumian 
(International Trainning Centre for Aireal Survey and 
Earth Sciences – ITC) di Enshede, Negeri Belanda, 
dengan praktek di hutan rimba tropika basah baik di 
Indonesia, Brazilia atau Afrika; pelatihan inventarisasi 
di Jerman, dan lain-lain.

Setelah purnatugas dari PNS, beliau masih 
mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai 
Komisaris di Perusahaan HPH/HTI, Direktur PT. Wana 
Wisata, Ketua Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ), 
Ketua Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti 
dan Pembina Perwita Wana Kencana yang awalnya 
bernama Persatuan Wanita Kehutanan Seluruh 
Indonesia (PWK). Dalam bidang kemasyarakatan beliau 
memegang beberapa Yayasan Keagamaan Islam, Islamic 
Center, Masjid, Pondok Pesantren, Property, dan lain-
lain. Tugas-tugas ini dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa 
pamrih, penuh pengabdian dan pengorbanan karena 
hal tersebut menurutnya, merupakan amanah Allah 
SWT yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang, sesuai 
dengan kemampuannya masing-masing.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman, pengetahu-
an dan kajian yang dilakukan, beliau mengambil 
kesimpulan sederhana bahwa manusia hidup di dunia 
ini perlu menjalankan 3 perbuatan utama yaitu Agama 
(A), Bisnis (B) dan Sosial (S) atau disingkat ABS 
tapi bukan Asal Bapak Senang. Agama, maksudnya 
berhubung keberadaan kita di dunia ini dicipta oleh 
Sang Pencipta, maka kita perlu beribadah kepada-
Nya. Untuk itu setiap tarik-lepas nafas kita hendaknya 
bernilai ibadah agar bisa menggapai keselamatan hidup 
di dunia dan di akhirat. Bisnis, maksudnya kita harus 
kreatif, inovatif, dan produktif dalam mengisi kehidupan 
kita yang sementara ini. Untuk itu perlu berusaha atau 
berikhtiar, apapun bentuknya, yang penting halal. 
Sosial, maksudnya perlunya mempunyai rasa empati 
dan simpati terhadap permasalahan-permasalahan 
sosial, dan segera beramal jariah semampunya sebagai 
bekal kehidupan di akhirat nanti, lebih-lebih lagi pada 
saat usia semakin tua.

Dr. Ir. Soedarto Kartodihardjo, MM, MA
Rimbawan yang Menjadi Cendekiawan Agama

Oleh: Slamet Soedjono
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Menurutnya, dalam melaksanakan pekerjaan, atau 
tugas apapun, kedudukan ilmu sangat penting, hal ini 
sesuai dengan Hadis Rasul yang intinya: “Hadapilah 
urusan dunia dengan ilmu, dan hadapilah urusan 
akhirat dengan ilmu.” Oleh karena itu “Utlubul ‘ilmi 
minal mahdi ilal lahdi, (HR. Bukhori)” yang artinya: 
“Tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat.” 
Usia tidak menjadi kendala dalam menuntut ilmu, 
saking pentingnya ilmu, Allah berfirman dalam al-
Mujaadilah [58]:11, bahwa: “siapa yang belajar ilmu 
akan ditinggikan derajatnya (...yarfa’ilahul ladzina 
amamu minkum wal ladzina utul ilmu, darajah). 

Ada ungkapan Jawa bahwa “Urip iku urup atau 
Hidup itu nyala, maksudnya: hidup harus memberi 
manfaat bagi orang lain. Bahasa Arabnya “Khairun 
naas, anfaahum linnaas.” Ada pula wewarah Jawa: 
“Ojo leren lamun durung sayah”, Jangan berhenti 
sebelum capek.

Sejalan dengan ungkapan tersebut, beliau selalu 
berusaha untuk mencari dan menambah ilmu, setiap 
terbuka kesempatan. Untuk mendukung tugasnya, 
yang bersangkutan pernah mengikuti kuliah Strata-2 
di bidang manajemen keuangan, dan berhasil lulus 
tahun 2002. Setahun kemudian, untuk menambah 
wawasan ke-Islaman-nya, yang bersangkutan mencoba 
mengikuti kuliah di Universitas Paramadina, namun 
berhenti, karena menemui kesulitan bahasa Arab. 
Namun tidak patah arang, sambil mempersiapkan diri, 
beberapa tahun kemudian mengikuti kuliah Strata-2, 
jurusan Dakwah Islamiyah di Universitas Islam Asy-
Syafi’iyah, Jakarta, dan berhasil lulus tahun 2007. 
Perlu dicatat bahwa waktu yang dimanfaatkan untuk 
menambah ilmu tersebut adalah hari sabtu sore dan 
minggu dari pagi sampai sore.

Setelah purnatugas, awal tahun 2012 yang ber-
sangkutan nekad mengikuti kuliah Strata-3 di 
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 
Jakarta. Tidak puas dengan apa yang sudah dicapainya 
(walau tetap senantiasa bersyukur), dan didorong 
oleh kemauan kuat untuk lebih memperdalam dan 
meningkatkan penguasaan tentang agama sebagai bekal 
menghadapi kehidupan yang abadi nanti, Pak Darto 
KD membulatkan tekadnya untuk melanjutkan studi 
Agama Islam, walaupun disadari bahwa persyaratan 
masuknya tidak ringan. Baginya yang tidak memiliki 
dasar pendidikan agama Islam baik dari Pesantren atau 
Lembaga Pendidikan Islam lainnya, merasakan cukup 
berat untuk lolos test TOEFEL (untuk bahasa Inggris) 
dan TOAFEL (untuk bahasa Arab) dengan batas nilai 

minimal 500. Belum lagi kendala jarak yang jauh 
antara Kampus dan tempat tinggal yang hampir 40 km, 
dan macet setiap hari mulai dari keluar rumah sampai 
Kampus, tentu sangat menyita waktu, tenaga, dan biaya. 
Tapi beliau pantang mundur, “Ishbiru wa shaabiru wa 
raabithu,” katanya, harus sabar, sabar dan sabar (tentu 
dengan berusaha), dan akhirnya lolos juga. 

Pokoknya, walau banyak kendala dan masalah 
yang akan dihadapi, yang bersangkutan yakin bahwa 
pasti akan bisa mengatasinya karena menurutnya, ada 
firman Allah dalam Asy-Syarh [94]: 5-6 yang berbunyi: 
fainna ma’al ‘usri yusraa; inna ma’al ‘usri yusraa 
yang artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan. 

Dan betul, Allah SWT memenuhi janji-Nya dengan 
memberi kemudahan. Pada Februari 2015, setelah 
3 tahun mengikuti program pascasarjana, yang 
bersangkutan berhasil dinyatakan lulus dalam ujian 
Promosinya. Program studi yang ditempuh, adalah 
bidang Pengkajian Islam dengan konsentrasi pada 
Pemikiran Islam. Adapun judul disertasinya adalah: 
MODEL ECO-PESANTREN DALAM PERSPEKTIF 
KONSERVASI HUTAN (Studi Kasus Pondok Pesantren 
Al-Ittifaq). Lokasi Ciwidey, Kab. Bandung Selatan. Yang 
bersangkutan saat ini sedang berupaya memperbanyak 
Disertasi tersebut dan akan dibagikan kepada seluruh 
Pesantren yang ada di Indonesia.

Gelar Doktor di kalangan akademisi sering disebut 
orang yang paling terpelajar untuk bidangnya dan 
sering disebut sebagai seorang cendekiawan. Dengan 
demikian Dr. Ir. Soedarto Kartodihardjo, MM, MA dapat 
dikatakan sebagai seorang Rimbawan yang menjadi 
cendekiawan Ilmu Agama Islam yang membuat beda 
dengan Rimbawan lainnya, suatu hal yang dikehendaki 
atau diinginkan oleh Pak Darto KD sendiri. Rekan-
rekan Rimbawan tentunya ikut gembira dan berbangga 
hati sekaligus memberikan apresiasi bahwa salah satu 
rekannya berhasil meraih gelar Doktor dalam Ilmu 
Agama Islam justru pada usia yang cukup lanjut (71 
tahun). Semoga dapat menjadi cambuk dan dorongan 
bagi rimbawan lainnya untuk terus mempelajari dan 
mendalami Agama Islam dan mengamalkannya sebagai 
bekal di akhirat nanti khususnya bagi rimbawan 
lansia. Dan bagi Pak Darto KD sendiri akan semakin 
bersemangat untuk mengamalkan ilmu keagamaannya 
bagi sesama umat terutama bagi keluarga rimbawan. 
Selamat berbahagia dan beramal jariah dengan ilmunya.
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Obituari kali ini menampilkan sosok Almarhum 
Ir. Soemarsono Martosoedigdo. MSc., seorang 

mantan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan pertama 
pada Depertemen Kehutanan jilid II tahun 1983.

Almarhum dilahirkan di kota Bandung dari keluarga 
priyayi Jawa Ngayogyokarto pada tanggal 26 Mei 1935. 
Sebagai priyayi waktu itu orang tua Soemarsono sangat 
memperdulikan pendidikan bagi putra putrinya supaya 
dapat mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya, 
hidup modern seperti orang Eropa (Barat) tanpa 
meninggalkan atau melupakan budaya Jawa khususnya 
dari segi budi pekerti dan tatakrama. Sudah lazim 
pada waktu itu para priyayi Jawa membiasakan anak-
anaknya untuk menggunakan Bahasa Belanda pada 
pembicaraan sehari-hari di rumah. Namun kondisi 
ini tidak bisa dilanjutkan setelah tibanya penjajah 
Jepang menggantikan penjajah Belanda. Keluarga 
Martosoedigdo akhirnya kembali ke Yogyakarta 
setelah Jepang menjajah Indonesia dilanjutkan dengan 
perjuangan Bangsa Indonesia memproklamasikan dan 
mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dengan 
kondisi keamanan dan ekonomi yang tidak nyaman. 
Walaupun demikian Kel. Martosoedigdo dengan 
segala keterbatasannya tetap berjuang menyekolahkan 
anak-anaknya setinggi mungkin hingga akhirnya satu 
per satu anaknya dapat menjadi sarjana termasuk 
Ir. Soemarsono yang lulus dari Fakultas Pertanian 
Jurusan Kehutanan Universitas Gajah Mada pada th 
1961, mengikuti jejak kakanya Ir. Soemarwoto yang 
lulus dari Perguruan Tinggi yang sama namun jurusan 
yang diambil adalah Pertanian (kelak menjadi Prof.
DR. Ir. Otto Soemarwoto Guru Besar Ilmu Lingkungan 
pada Universitas Pajajaran Bandung).Salah satu kakak 
perempuannya yang juga sarjana menjadi isteri dari 
Prof. Dr. Ir. Sedijatmo penemu konstruksi Cakar Ayam.

Setelah lulus menjadi Sarjana Kehutanan, 
Soemarsono memulai karirnya dengan menjadi pegawai 
negeri pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS) di Jakarta seangkatan dengan Soemarlin. 

Seperti halnya dengan pegawai lain yang sarjana dan 
mampu, Soemarsono juga sempat ditugasbelajarkan 
ke Amerika Serikat hingga meraih gelar Master of 
Sciense tetapi dalam kesehariannya almarhum enggan 
menggunakannya. Karya besar yang dikerjakannya di 
Bappenas adalah keikutsertaannya dalam penyusunan 
Rencana Pembangunan Semesta Berencana di bawah 
pimpinan Ir.Juanda yang setelah jadi buku menjadi 8 
jilid dan hasil karya ini sepertinya menjadi monumental 
sebagai karya besar pertama Bappenas. Lebih kurang 
sepuluh tahun bekerja di Bappenas, pada tahun 1971 
beliau diminta oleh Pak Soedjarwo Direktur Jendral 
Kehutanan yang telah lama dikenalnya untuk pindah 
ke Direktorat Jendral Kehutanan guna membantu 
beliau yang sedang giat-giatnya mengembangkan 
Pengusahaan Hutan untuk membantu Pemerintah 
dalam upayanya mengembangkan perekonomian 
dan pendapatan Negara bagi mendukung upaya 
pembangunan ekonomi nasional. Argumentasi 
lain yang disebutkan karena Soemarsono dianggap 
mempunyai pengalaman dan kemampuan membuat 
rencana-rencana besar pembangunan di samping 
kemampuan Bahasa Inggrisnya yang baik sehingga 
dapat membantu kelancaran pembuatan peraturan 
perundang-undangan dan penerjemahannya ke dalam 
bahasa Inggris. Demikian juga di dalam melakukan 
perundingan-perundingan dengan pihak Asing serta 
membuat kesimpulannya yang tepat.

Jabatan pertama yang diberikan kepada Ir. 
Soemarsono, MSc adalah Pejabat Kepala Dinas Umum 
pada Direktorat Pengusahaan Hutan Direktorat Jenderal 
Kehutanan dan untuk selanjutnya dikukuhkan sebagai 
Kepala Dinas Umum membantu Direktur Pengusahaan 
Hutan yang waktu itu dijabat oleh Ir. Moch. Soenarjo 
Hardjodarsono, MSc. Jabatan Direktorat Pengusahaan 
Hutan kemudian diganti namanya menjadi Direktorat 
Bina Produksi Kehutanan dan ketika Ir. Moch Soenarjo 
H dipindahkan tugasnya menjadi Direktur Lembaga 
Penelitian Hasil Hutan di Bogor (1974), Ir. Soemarsono 

Ir. Soemarsono Martosoedigdo, M.Sc.
Oleh: Slamet Soedjono
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diangkat menjadi Direktur Bina Produksi Kehutanan, 
jabatan tersebut terus dipangkunya sampai tahun 
1981 ketika Ir. Soemarsono Martosoedigdo diangkat 
menjadi Direktur Utama PT Inhutani II berkedudukan 
di Jakarta dengan wilayah kerja di Kalimantan Selatan 
dan Kalimantan Tengah (sebelum menjadi wilayah 
kerja Inhutani III).

Jabatan Direktur Utama PT. Inhutani II ditinggalkan 
ketika pada tahun 1983 terbentuk Departemen 
Kehutanan kedua dimana beliau diangkat menjadi 
Direktur Jendral Pengusahaan Hutan Departemen 
Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan 
Soedjarwo. Di bawah kepemimpinan Ir. Soemarsono, 
pengusahaan hutan masih terus berkembang seperti 
yang diharapkan Pemerintah sewaktu pembentukan 
Departemen Kehutanan dan lebih diintensifkan lagi 
dengan diterbitkannya peraturan mengenai larangan 
ekspor logs (1985) dan keharusan membangun industry 
perkayuan untuk mengolah kayu logs di dalam negeri 
menjadi produk industri setengah jadi atau barang jadi 
guna meningkatkan nilai tambah.

Setelah terjadi perubahan kepemimpinan 
Departemen Kehutanan tahun 1988 dari Dr. Soedjarwo 
kepada Ir. Hasjrul Harahap, jabatan Ir. Soemarsono 
beralih tugas menjadi Staf Shli Menteri Kehutanan 
Bidang Pola Dasar Pembangunan Kehutanan hingga 
berakhir tahun 1992 dengan digantikannya oleh 
Ir. Ii Roedjai Djakaria, MSc. dan dengan demikian 
beakhirlah masa pengabdiannya di Pemerintahan. Ini 
berarti hampir seluruh pengabdiannya di Kehutanan 
selama 21 tahun dihabiskannya di bidang pengusahaan 
hutan. 

Seusai bertugas di Pemerintahan Ir. Soemarsono 
mendapat kepercayaan dari Dr. Soedjarwo untuk 
diangkat menjabat Direktur Utama Badan Pengelola 
Gedung Manggala Wanabakti yang merupakan salah 
satu Unit Usaha Yayasan Sarana Wana Jaya yang 
bergerak dalam usaha-usaha mendukung pembangunan 
hutan dan kehutanan pada umumnya dan pembinaan 
jiwa korsa rimbawan serta membantu kesejahteraan 
keluarga rimbawan khususnya sesuai kemampuan 
keuangan Yayasan.

Pengurusan gedung Manggala Wanabakti ter-
nyata bukan perkara mudah, selain masalah teknis 
manajemen gedung tersebut supaya dapat memberikan 

pelayanan dan kepuasan prima kepada pemakai, yang 
lebih pelik lagi menghadapi timbulnya gugatan dan 
tuntutan tentang keabsahan badan swasta mengelola 
gedung Pemerintah termasuk menyewakannya kepada 
pihak ketiga dan mengapa hak pengelolaan itu berlaku 
terus menerus sepertinya tanpa batas waktu. Masalah 
ini dicoba diatasi dengan sabar walaupun tendensinya 
semakin sulit untuk bisa bertahan, apalagi Menteri 
Kehutanannya juga berganti-ganti berasal dari partai 
yang mungkin sulit untuk memahami aspirasi kaum 
rimbawan yang ingin memiliki kebanggaan punya 
gedung pertemuan megah seperti perminyakan, timah, 
dan sebagainya atau memang ada peraturan pemerintah 
baru tentang larangan pengelolaan asset Negara yang 
dilakukan swasta.

Setelah berhenti dari tugas di pemerintanan, Ir. 
Soemarsono dan isteri meningkatkan aktivitas sosial 
dan keagamaan dengan mengadakan pengajian bulanan 
di rumahnya untuk para rimbawan khususnya yang 
sudah purna tugas dengan mengundang penceramah-
penceramah kondang yang seluruh biayanya ditanggung 
sendiri oleh beliau, terutama sekali dari dukungan 
isteri.

Selain aktif mengadakan pengajian, bu Ida 
Soemarsono (isteri) juga aktif di kepengurusan Perwita 
Wana Kencana bahkan sempat dipercaya menjadi 
Ketua Umum. Pengambdiannya di bidang kesosialan 
ini juga dilakukannya dengan sungguh-sungguh, boleh 
dikata all out sampai akhir hayatnya.

Namun segala sesuatunya adalah Tuhan yang 
menentukan, termasuk umur manusia seperti bapak dan 
ibu Soemarsono.Tanpa didahului sakit yang serius dan 
hanya kurang dari seminggu menderita sakitnya bapak 
dan ibu Soemarsono dipanggil Allah untuk menghadap 
Nya, wafat hanya berselang 98 hari, pak Soemarsono 
dipanggil lebih dulu pada tanggal 15 Agustus 2007 
dan ibu Soemarsono pada tanggal 23 November 2015 
yang keduanya dimakakamkan di TP Girilaya Tonjong 
wilayah Bogor sesuai amanat sebelumnya.

Semoga arwah kedua almarhum diterima di sisi 
Nya dan diampuni segala dosanya sesuai amalannya. 
Almarhum bapak dan ibu Soemarsono meningalkan 
dua putra (laki-laki) dan beberapa orang cucu. Rumah 
kediaman almarhum terakhir di Pondok indah telah 
dijual dan dibagi waris putra-putranya.
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Sekilas Relawan Jaringan Rimbawan (RJR)

Organisasi Relawan Jaringan Rimbawan selanjutnya 
disingkat “RJR”, berkedudukan di Jakarta 

didirikan. Untuk jangka waktu yang tidak ditentukan 
lamanya, merupakan organisasi sosial yang didirikan 
oleh Rimbawan dan masyarakat dengan badan hukum 
“perkumpulan” sesuai dengan Keputusan Menhumham 
No. AHU-0001370.AH.01.07 Tahun 2015, tanggal 31 
Mei 2015.

RJR berdasarkan kemajemukan, kesetaraan dan 
kekeluargaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. RJR bersifat terbuka bagi 
seluruh masyarakat untuk ikut berberan dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi.

RJR dapat mempunyai cabang/perwakilan di 
tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Sikap Dasar RJR
1. Realistis, obyektif, logos, dan rasional.
2. Orientasi pada “public interest”
3. Eksistensi dan peran Rimbawan harus konkrit dan 

bermanfaat.
4. Peran RJR sebagai inisiator, motivator, mediator, 

dan katalisator.

Visi dan Misi
1. Visi

Terwujudnya mitra kritis Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 
tahun 2014-2019 di bidang Kehutanan pada 
khususnya dan dalam pembangunan nasional pada 
umumnya.

2. Misi
a. Memberikan advokasi kepada masyarakat 

kehutanan untuk memperoleh pelayanan yang 

mudah, cepat, murah, dan berkepastian.
b. Melakukan kajian kebijakan dalam rangka 

terwujudnya “good governance” di bidang 
kehutanan.

c. Mengawasi (watch dog) pelaksanaan program-
program pemerintah di bidang kehutanan.

d. Memperkuat soliditas dan solidaritas sosial 
dengan aksi-aksi sosial kemasyarakatan untuk 
memperkuat jati diri dan jiwa korsa rimbawan 
pada khususnya dan kesetiakawanan sosial 
pada umumnya.

e. Melakukan “public education” di bidang 
kehutanan kepada rimbawan dan masyarakat 
umum.

Kebijakan
1. Anti korupsi dan suap.

a. RJR harus menjadi “rule model” suatu 
organisasi masyarakat anti korupsi dan anti 
suap. Oleh karena itu, maka transparansi dan 
akuntabilitas harus menjadi prinsip utama 
dalam melaksanakan pengelolaannya.

b. Membantu terwujudnya “island of integrity” 
di salah satu unit kerja instansi pemerintah 
(kehutanan), BUMN Kehutanan, BUMD 
Kehutanan, BUMS/Asosiasi Bisnis Kehutanan, 
hal ini sebagai wujud konkrit pelaksanaan 
Revolusi Mental.

2. Anti pelanggaran hukum, demokrasi, dan HAM. 
Ketidaktaatan terhadap hukum akan mengingkari 
hakekat dari demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, 
maka hukum sebagai panglima menjadi prinsip 
gerak langkah RJR baik kedalam maupun keluar.

3. Anti intoleransi/diskriminasi “sara” yang 
mengatasnamakan apapun. Diskriminasi suku, 
agama, ras, dan golongan adalah pengingkaran 

Mengenal Relawan Jaringan Rimbawan (RJR) 
dan Kegiatannya
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terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, 
toleransi dalam keragaman perbedaan adalah suatu 
keniscayaan sebagai modal untuk membangun 
peradaban yang maju, “semua untuk semua”.

4. Anti penghancuran lingkungan hidup. 
Penghancuran lingkungan hidup adalah manifestasi 
dari keserakahan. Oleh karena itu, untuk 
membangun kehidupan yang damai dan sejahtera, 
maka segala bentuk penghancuran lingkungan 
hidup harus dilawan dan dihentikan.

Strategi
1. Membangundan memperkuat pengakuan, keper-

cayaan, dan kepuasan masyarakat (rimbawan).
a. Mendorong dan membantu sosialisasi peraturan 

perundangan terkait dengan kehutanan.
b. Mendorong peningkatan kinerja aparat dan 

kualitas pelayanan yang memadai.
c. Mendorong aparat berbuat jujur, disiplin, cepat, 

dan profesional.
d. Mendorong aparat menerapkan pola hidup 

sederhana, efektif, dan efisien.
e. Menyampaikan saran/kritik perbaikan kepada 

pemerintah dan lembaga masyarakat/swasta 
yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan.

2. Membangun, memperkuat, dan mendayagunakan 
jaringan kerja (net working).
a. Membangun dan memelihara jaringan dan 

komunikasai dengan berbagai komunitas.
b. Masyarakat untuk bersinergi dalam gerakan 

yang melembaga.
c. Membangun komunikasi dan tukar-menukar 

pikiran dengan berbagai pihak terkait informasi 
dan solusi pembangunan hutan dan kehutanan.

d. Berperan aktif dalam pertemuan, seminar, 
diskusi, sarasehan untuk terus belajar 
mengikuti perkembangan jaman/tekhnologi 
dan memperkaya wawasan.

Program
1. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Susunan Pengurus dan Pengawas
1. Pengurus:

Ketua Umum: Suhariyanto
Ketua I: Bambang Soepiyanto
Ketua II: Soewarni
Sekretaris Jenderal: Anung Setyadi
Sekretaris: Sutardjo
Bendahara: Widayaka Dermoredjo

2. Pengawas:
Ketua: Hardjono Arisman
Sekretaris: Bambang Poerwanto
Anggota: Waskito Suryodibroto, Agus Mulyono, 
Budi Riyanto, Haryadi Himawan, Bambang Mulyo S.
Kegiatan yang telah dilakukan sampai saat ini antara 

lain mengadakan diskusi yang berkaitan perkembangan 
hutan dan kehutanan, hasilnya disampaikan kepada 
yang berkompeten sebagai masukan.
Selain itu, dalam rangka peringatan HUT RI ke 70, 
Relawan Jaringan Rimbawan (RJR) telah menga-
dakan serangkaian kegiatan sbb:
1. 17 Agustus 2015: Upacara dan Renungan perjalanan 

pembangunan hutan dan kehutanan Indonesia 
(dengan melakukan wawancara imajiner dengan 
Mr. Bruinsma dan Bpk. Sujarwo, serta wawancara 
dengan rimbawan generasi masa kini) di Taman 
Hutan Manggala Wanabakti (sebelah Plaza MWB), 
dimulai pada pukul 10.00 WIB s/d pukul 13.30 
WIB.

2. 18 Agustus 2015: ziarah kubur untuk menghornati 
dan mengenang jasa serta pengorbanan para 
rimbawan pendahulu kita dalam membangun 
hutan dan kehutanan Indonesia, yaitu ke makam 
almarhum: Bpk. Sujarwo, Bpk. Susilo Harjoprakoso, 
Bpk. Sudarwono Harjosudiro, Bpk. Walman Sinaga, 
dan almarhumah Ibu Oemi Hani’in.
Rangkaian kegiatan tersebut dimaksudkan 

sebagai salah satu bentuk untuk menumbuhkan dan 
memperkuat/memperkokoh jiwa korsa Rimbawan 
Indonesia.
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1. Ir. Pramoe Wasono Soeradi Soerodinoto (82 
tahun 9 bulan)
a. Lahir: Ngawi, tanggal 26 November 1932, putera 

dari bapak Soeradi Soerodinoto Inspektur 
Kehutanan IV Surabaya (Wilayah Jawa Timur 
Bagian Barat)

b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 3 anak, 8 cucu
d. Pendidikan: Sarjana (S1) Kehutanan Fakultas 

Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas 
Gajah Mada Tahun 1961

e. Jabatan terakhir: Inspektur Reboisasi 
Inspektorat Jendral Departemen Kehutanan

f. Kondisi kesehatan umum: baik hanya ada 
gangguan bekas keretakan tulang di paha kanan 
sehingga agak susah berjalan 

g. Resep panjang umur: Sabar,narimo,ikhlas dan 
olahraga teratur

h. Tempat tinggal: Jl.Tebet Barat Dalam IV No l 
Rt 015 Rw 06 Tebet Barat Jakarta Selatan 021-
8295273

2. R. Slamet, BSc. (85 tahun 4 bulan)
a. Lahir: Yogyakarta, 1 April 1930
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri,1 anak,cucu 1
d. Pendidikan: SD 1944, SMP 1948, SKMA 

Yogya diselesaikan di Bogor 1952 Akademi 
Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 
1962

e. Pengalaman kerja: 1). Di Jawatan Kehutanan 
(1952-1957) sebagai KSS Perencanaan Hutan 
Brigade Planologi di Purwakarta (Jawa Barat), 
pindah menjadi KBDH/KBKPHPenggaron 
KPH Semarang (Jawa Tengah); 2). Di Jawatan 
Perkebunan kemudian menjadi PT. Perkebunan 
XVIII di Jawa Tengah Sekarang PTPN IX hingga 
pension tahun 1986 pangkat Employe Kebun 
Kepala.

f. Pengalaman perjuangan: Sebagai Tentara 
Pelajar Batalyion 300TNI Brigade XVII 
Detasemen VIII Yogya 1946-1951 pangkat 
Prajurit ikut aktif sebagai pelaku Serangan 
Umum 1 Maret 1949 yang dikenal dengan 
“Enam Jam di Yogya”.

g. Tanda Penghargaan: 1). Gelar Kehormatan 
Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dari 
Dephankam 1985; 2). Bintang Gerilya dari 
Presiden RI 2004; 3). Piagam Penghargaan dari 
PTP HVIII atas jasa Pengabdiannya 1991; 4). 

Piagam Penghargaan dari PMI tentang Donor 
Darah yang ke 50. Diperkirakan Jumlah darah 
yang di sumbangkan s/d tahun 2014 berjumlah 
2950 kantong.

h. Tempat tinggal : Jl. Mahesa Utara II No 417 Rt 
05 Rw 03 Kel. Pedurungan Tengah, Kecamatan 
Pedurungan Kota Semarang. Telp. 024-
6710361. Kondisi sehat walafiat

3. Ir. Aim Abdurahim Martawijaya (85 tahun 5 
bulan)
a. Lahir: Sukabumi,tanggal31 Maret 1930
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 2 anak, cucu
d. Pendidikan: Fakultas Pertanian Jurusan 

Kehutanan U I Bogor 1957
e. Jabatan terakhir: Direktur Penelitian Hasil 

Hutan
f. Tempat Tinggal: Komkleks Kehutanan 

Wanamulya, Gunung Batu (belakang Kantor 
Balitbang Kehutanan) Bogor

4. Ir. Moch.Rochmadi (83 tahun)
a. Lahir: Semarang tanggal1 Agustus 1932
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 5 anak, cucu
d. Pendidikan: Fak Pertanian Jurusan Kehutanan 

Univ.Gajah Mada 1961
e. Jabatan terakhir: Kepala Biro Perencanaan PT 

Inhutani I
f. Tempat tinggal: Jl.Palem Merah IV Blok BL 

No.12 Sektor I.3 Bumi Serpong Damai (BSD) 
Tangsel Telp.5383778

g. Kondisi: Cukup sehat,rajin berolahraga jalan 
kaki

5. Ir. Soegandi Djojomihardjo (81 tahun, 9 
bulan)
a.  Lahir: Bojonegoro, tanggal 29 November 1934
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 5 anak, 8 cucu, 2 cicit
d. Pendidikan: Fakultas Pertanian Jurusan 

Kehutanan U I Bogor 1963
e. Jabatan terakhir: Kepala Divisi Hukum, 

Keamanan dan Humas Direksi Perum Perhutani 
Jakarta

f.  Tempat tinggal: Jl.Anggrek Ungu Blok A No 
10 Anggrek Lola II.1 BSD Tangerang Selatan 
Telp.5372460

g. Kondisi: Relatif sehat, ada sedikit gangguan di 
Jantung penyakit degenerative

Rimbawan Berprestasi dalam Kesehatan
(Usia 80 Tahun atau Lebih)
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Malam itu, Dulman Effendi (56) Kepala Resort 
Suaka Margasatwa (SM) Cikepuh, Kecamatan 

Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat (11/09) mendapat 
laporan adanya titik api di wilayahnya bertugas. 
Keesokan paginya, sekitar pukul 08.00 (12/09) 
Dulman, beberapa petugas dan masyarakat pun 
bergegas berangkat.

Hijaunya hutan yang berubah menjadi abu 
kehitaman akibat api  tak membuat Dulman gentar. 
Di area seluas 336 hektar Hutan Cikepuh terdapat 37 
titik api, Dulman bersama tujuh orang anak buahnya 
berada pada barisan terdepan untuk melakukan 
pencegahan agar api tidak merembet dan menjalar ke 
arah pemukiman warga.

Tidak ada yang menyangka, Dulman, veteran pema-
dam api itu akhirnya roboh dan pingsan pada pukul 
13.10. Dulman pun ditandu di desa terdekat. Pada pukul 
15.00, mantri Puskesmas Jaringo menyatakan Dulman 
telah meninggal.

“Kami membawa beliau ke Puskesmas terdekat, 
dilanjuntukan dengan melakukan pemeriksaan dan 
hasilnya menunjukkan  tidak ditemukan gejala penyakit 
yang timbul. Semuanya normal, mungkin karena 
faktor kelelahan,” jelas M. Ari Wibawanto,  Kepala 
Seksi Konservasi Wilayah II Bogor, yang dihubungi 
Mongabay, Senin (14/09).

Ari mengenang almarhum Dulman Effendi sebagai 
sosok pemimpin yang tangguh dan disegani  rekan 
sejawatnya. Dulman dikenal selalu memikirkan anak 
buahnya. Bahkan Dulman pun sering berkorban 
menggantikan tugas anak buah, jika ada yang 
berhalangan.

Dulman bekerja dengan filosofi yang perlu ditiru, 
bekerja baginya tidak sekedar hanya perkara mencari 
uang, tetapi adalah upaya untuk mengejar pahala.

“Hubungan kami sebagai atasan dan bawahan 
cukup baik. Ia tidak pernah mengeluh biaya ataupun 
jika ada permasalahan di lapangan, kecuali jika ia sudah 
tak sanggup, baru cerita. Bangga saya punya bawahan 
yang selalu loyal seperti Dulman,” tutur Ari.

Antusias dalam melaksanakan tugas, wawasan 
yang luas dan visioner, lugas dalam memberikan 
ide,  membuat Dulman dikenang. Dalam kepemim-
pinannya pun Dulman lebih suka memberi teladan 
ketimbang memberikan perintah.

Dengan haru Ari menceritakan pengalamannya di 
tahun 2012 bersama Dulman, saat acara penanaman di 
lahan seluas  300 hektar. Padahal sekitar pertengahan 
tahun itu, baru saja terjadi kemarau panjang.

“Perintah saya, Dulman amankan aset yang telah 
negara berikan (penanaman di 300 hektar). Tolong jaga 
semaksimal mungkin, jaga jangan sampai api merambat 
kesini. Jika api ditempat lain bisa sedikit diabaikan 
tapi jangan sampai api membakar area penanaman,” 
imbuhnya.

Kemudian pada suatu malam, Dulman men-
ghubunginya sambil menangis dan sembari meminta 
maaf karena merasa telah gagal tidak sesuai dengan 
tugas yang diintruksikan. Saat itu lahan penanaman 

Perginya Sang Pemadam Api Berdedikasi
Sumber http://www.mongabay.co.id/2015/09/15/perginyasangpemadamapiyangberdedikasi/

Dulman Effendi (56) Kepala Resort Suaka Marga satwa (SM) 
Cikepuh, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat yang 
meninggal dunia saat bertugas memadamkan api di kawasan hutan 
SM Cikepuh pada Sabtu (12/09/2015). Foto: BKSDA Wilayah II 
Bogor.
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tersebut terbakar seluas 5 hektar.
Dulman diangkat menjadi PNS tahun 1986, setelah 

sebelumnya menjadi tenaga honorer di Kementerian 
Kehutanan. Dulman pun menoreskan banyak prestasi 
dan pengalaman lapangan.

Pada tahun 2002, Dulman menjabat sebagai Kepala 
Resort Cagar Alam Bojong Larang Jayanti saat marak 
terjadi perambahan skala besar di hampir semua semua 
kawasan hutan. Namun saat itu, Dulman berhasil 
mencegah para perambah dan memaksa mereka 
meninggalkan CA Jayanti.

Pada 2013, Dulman berhasil mencegah pembalakan 
liar di SM Cikepuh. Dua kasus yang berhasil ditanganinya 
berhasil dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

“Kami selalu memberikan target dalam SOP 
(standard operation procedure), 2011-2014 target dapat 
diselesaikan oleh Dulman. Tahun 2011–2012 potensi 
kebakaran hutan menurun signifikan, yang tadinya 
1200 hektar pada 2013 lalu menjadi 800 hektar saja,” 
jelas Ari.

Sosok Dulman yang bertanggung jawab mengemban 
pekerjaannya pun tampak nyata dari perjuangannya 
mencapai lokasi kerjanya. Rumah Dulman yang berada 
di BTN Bumi Mas, Bayubud, Kabupaten Cianjur teramat 
jauh dari Cikepuh.

“Dari Cianjur ke Sukabumi kemudian ke Ujung 
Genteng dan sampai ke Cikepuh, ia jalani.  Bahkan 

termasuk tetap berada di pos meski hari minggu. 
Tak jarang hanya dua hari di rumah untuk kemudian 
kembali ke pos. Bolak balik hanya menggunakan motor 
miliknya saja. Dengan usia yang sudah tak muda lagi, ia 
sama sekali tidak mengeluh.”

Ari mengungkapkan awal tahun 2015, sebenarnya 
Dulman telah meminta untuk dipindahkan ke 
kawasan Cianjur agar dapat lebih lebih dekat dengan 
keluarganya. Namun, permohonan tersebut terpaksa 
belum dapat dikabulkan karena SM Cikepuh masih 
memerlukan tenaga Dulman.

“Sebenarnya akhir tahun ini rencana Dulman untuk 
minta pindah ke Cianjur dapat terealisasi, namun Tuhan 
berkendak lain,” ujarnya.

Sementara adik ipar almarhum, Pepe Setiamulya 
(36), mengatakan telah ikhlas dengan kepergian 
Dulman. Menurut Pepe, Dulham Efendi di mata 
keluarga merupakan ayah yang baik dan menjadi 
panutan keluarga.

Dulham meninggalkan istri bernama Atik Sartika 
(51) dan tiga anak. Dua lelaki serta 1 perempuan 
bernama Rizki Apriliana (26), Restu Senja Lestari dan 
Agung Firmansyah (6) dan telah dikaruniai seorang 
cucu.

Keluarga mengaku bangga memilki ayah yang 
pekerja keras dan mengabdikan diri tanpa letih demi 
kepentingan negara dan masyarakat.
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Perwita Wana Kencana adalah organisasi 
kemasyarakatan yang menghimpun dan membina 

wanita di lingkungan keluarga besar kehutanan, dan 
merupakan organisasi non politik yang tidak terikat 
pada organisasi manapun.

Merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dan 
PWK (Persatuan Wanita Kehutanan) yang didirikan 
pada tanggal 27 September 1946.

Asas: Pancasila
Visi: Terpeliharanya rasa kekeluargaan, senasib 

sepenanggungan yang dijiwai oleh semangat persatuan 
dan kesatuan di lingkungan keluarga besar kehutanan.

Misi: Mewujudkan kesejahteraan keluarga besar 
kehutanan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, 
dan budaya.

Tujuan: Terwujudnya pribadi wanita kehutanan 
yang maju, mendiri, dan memiliki budi pekerti yang 
luhur.

Perwita Wana Kencana dari Periode ke Periode
Kongres I
Pada tanggal 27 September 1946
Bertempat di Selekta Malang
Ketua Ibu Soepardi
Kongres II
Pada tanggal 27 Januari 1956
Bertempat di Bandung (pada saat KKI pertama)
Ketua Ibu Soesilo Hardjoprakoso
Kongres III
Pada tanggal 4 November 1963
Bertempat di Bogor
Ketua Ibu Anda Ganda Hidayat
Kongres IV
Pada tanggal 24-29 Oktober 1966
Bertempat di Kaliurang
Ketua Ibu Surini Soedjarwo
Kongres V
Pada tanggal 30 Juni - 3 Agustus 1969
Bertempat di Ciawi Bogor
Ketua Ibu Surini Soedjarwo

Kongres VI
Pada tanggal 27-30 September 1971
Bertempat di Kreteg Bogor
Ketua Ibu Surini Soedjarwo
Kongres VII
Pada tanggal 26 Maret 1976
Bertempat di Jakarta
Ketua Ibu Surini Soedjarwo
Kongres VIII
Pada tanggal 13 Desember 1979
Bertempat di Jakarta
Ketua Ibu Surini Soedjarwo
Pertemuan Pusat I 
Pada tanggal 27 Agustus 1983
Bertempat di Jakarta
Ketua Ibu Soedjono Suryo
Pertemuan Pusat II 
Pada tanggal 10 Juni 1987
Bertempat di Jakarta

Sejak pertemuan pusat nama organisasi Persatuan 
Wanita Kehutanan diganti dengan Perwita Wan 
Kencana, yang diketuai Ibu Soedjono Suryo (1983-
1990) dan pada tanggal 3 April 1990 diserahkan kepada 
Ibu Sunaryo Hardjodarsono.
Referendum
Pada tahun 1991
Bertempat di Tugu Bogor
Ketua Ibu Sunaryo Hardjodarsono
Perwita Wana Kencana menjadi anggota KOWANI yang 
ke-67 pada tanaggal 17 Februari 1993.
Munas I
Pada tanggal 27 Juni 1995
Bertempat di Jakarta
Ketua Ibu Soesilo Hardjoprakoso
Munas II
Pada tanggal 25-26 September 2000
Bertempat di Jakarta
Ketua Ibu Soemarsono Martosudigdo
Munas III
Pada tanggal 6-7 September 2005

Perwita Wana Kencana
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Bertempat di Jakarta
Ketua Ibu P. Soebagjo Hadisepoetro
Munas IV
Pada tanggal 3-5 Agustus 2010
Bertempat di Jakarta
Ketua Ibu S. Soedarto KD

Pada saat ini Perwita Wana Kencana tersebar 
di 21 Daerah dan 1 Daerah Khusus, yaitu: Daerah 
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, 
Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, 
Lampung, DKI Jakarta, Daerah Khusus Bogor, Banten, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan TImur, Kalimantan Tengah, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat, 
mempunyai 87 cabang dan sejumlah ranting.

Perwita Wana Kencana Pusat berkedudukan 
di Ibuko Kora RI, Perwita Wana Kencana Daerah 
berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Perwita Wana 
Kencana Daerah Khusus adalah di kota Bogor yang 
sudah terbentuk secara historis.

Kegiatan Perwita Wana Kencana baik Pusat 
maupun Daerah dirasa banyak manfaatnya oleh 
anggota sendiri, selain sebagai ajang silaturrahmi dan 
menambah pengetahuan berorganisasi, juga menambah 
pengetahuan kewanitaan (kesehatan ibu dan anak, 
rumah tangga, bersosialisasi, potensi usaha, jejaring 
sosial, peluang usaha, dll.), meningkatkan kekeluargaan 
diantara anggota, kemandirian, dan aktivitas sosial 
budaya (menyalurkan bantuan, donor darah, bantuan 
kemanusiaan/bencana alam dan berpartisipasi dalam 
acara di TVRI, Metro TV, dan RCTI) serta membantu 
program pemerintah dalam sosialisasi empat pilar di 
gedung MPR dan melestarikan lingkungan (penanaman 
dan pemeliharaan pohon, serta penanaganan sampah).

Program Perwita Wana Kencana mencakup aspek 
Kesekretariatan, Kebendaharaan, bidang Organisasi, 
bidang Kesra, bidang Pendidikan, bidang Penerangan, 
bidang Usaha, dan dikemas dalam bentuk Program 
Kerja Lima Tahunan dan Program Kerja Tahunan.

Pada tanggal 10 Januari 1983 bertempat di Hotel 
Horison Jakarta diumumkan tentang didirikannya 
Yayasan Bina Wana Kencana oleh Pengurus Pusat yang 
bertujuan menampung berbagai kegiatan Perwita Wana 
Kencana terutama di bidang Pendidikan yang mengelola 

TK, SD, SMP, dan SMA yang berlokasi di Bogor dengan 
Ketua Yayasan saat ini Ibu Ir. Ambinari Bambang 
Soekartiko, M.Si. yang sebelumnya di jabat oleh Ibu 
Sunaryo Hardjodarsono, dan bidang Kesejahteraan 
dengan kegiatan membantu meningkatkan 
kesejahteraan para Rimbawan dan keluarganya, serta 
membantu anak didik yang tidak mampu dengan 
mencarikan orang tua asuh di lingkungan Rimbawan.

Majalah Rimbawani merupakan media komunikasi 
dan informasi bagi setiap anggota dan pengurus Perwita 
Wana Kencana untuk mengetahui dan mengikuti 
berbagai acara maupun kegiatan Perwita Wana 
Kencana di Pusat maupun Daerah dengan pemimpin 
redaksi saat ini Ibu Dra. Yuli Soemarsono.

Majalah Rimbawani terbit 6 bulan sekali yang 
memuat tulisan para anggota tentang Agama, 
Pendidikan, Kesehatan, Warta Organisasi, dll.

Pengurus Perwita Wana Kencana Pusat

Ketua Umum & Ketua I, II, & III

Pengurus Majalah Rimbawani

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 65

Sekilas Info



TELAH MENINGGAL DUNIA
No. N a m a Umur Jabatan Terakhir Waktu Meninggal Dimakamkan di

1 Ir. Budihardjo 60 Ka. Subdin pada Dishut Prov 
Sumsel

 25 Maret 2015 Jakarta

2 Dr. Ir. Eko Warsito 56 Ka. Subdit RHL Ditjen 
BPDAS-PS

24 April 2015 Bogor

3 Ir. Siswanto Prodjosaputro 72 Irjen–Dep. Kehutanan 26 Mei 2015 Bogor

4 S. Soekardi 78 Karo Keamanan, Hukum & 
Agraria Perhutani Unit II Jatim

12 Juni 2015 Malang

5 Ir. Abdul M Kasmoin 74 Widya Iswara Utama 1 Juli 2015 Pondok Ranggon 
Jakarta

6 Dr. Ir. Soetarso Priasukmana 76 Ahli Peneliti 15 Juli 2015 Ciamis

7 Ir. Brotohadi Sumadhijo, MM 67 Direktur PJLWA-Ditjen PHKA 23 Juli 2015 Karawang San 
Diego Hills

8 Ir. Abdul Gafar Santosa 62 Inspektorat Jenderal 27 Juli 2015 Yogyakarta

9 Ir. Eddy Rismono 62 – 29 Juli 2015 Yogyakarta

10 Dulman Efendi 56 Kepala Resor SM di BBKSDA 
Jabar

12 September 2015 Cianjur

11 Ir. Soewarno GN 71 – 24 September 2015 Boyolali, Surakarta

12 Ir. A. Zaini 70 – 26 September 2015 Yogyakarta

Monumen Rimbawan, ARIES SOERIPTO
Lahir: Gombong, 4 April 1949, Tewas: 19 Maret 1986 di Margohayu, Karangawen, Kab. Demak. Dalam Menjalankan Tugas Negara
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