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45 Prof. DR. Ir. H. Sadan Widarmana, M.Sc.

Semasa hidupnya almarhum berpenampilan kalem dan 
tenang namun beraroma penuh persahabatan.Dalam 
pembawaan dirinya sebagai dosen dan guru besar sikapnya 
korek dan tegas sepintas seperti kaku dan kurang ramah, 
tetapi sebenarnya bermakna baik dalam pendidikan untuk 
mendidik mahasiswanya bersikap dan berlaku disiplin, serius, 
tekun, tangguh, gigih dan profesional.
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Pengantar Redaksi

Setiap pergantian tahun ada dua hal yang perlu dicermati, 
pertama mengevaluasi kegiatan tahun lalu dan kedua 

membuat rencana kegiatan tahun berikutnya. Dalam rangka 
mengevaluasi kegiatan tahun lalu Pengurus Majalah Rimba 
Indonesia (MRI) mengajak para Rimbawan di seluruh 
Indonesia merenung sejenak dan bertanya kepada diri 
masingmasing apa yang telah dibaktikan kepada Bangsa dan 
Negara Indonesia tercinta ini khususnya di bidang Hutan 
dan Kehutanan sesuai profesi yang dilandasi Semangat Jiwa 
Korsa yang ditanamkan oleh para Rimbawan Senior. Para 
Senior tidak hentihentinya memompakan Semangat Jiwa 
Korsa, maju bersama, kerja, dan kerja untuk saat ini dan 
seterusnya.

Berkaitan dengan Profesi dan Semangat jiwa korsa, Majalah 
Rimba Indonesia volume ke59 menampilkan tema yang 
menggelitik yaitu; “PROFESIONALISME DAN JIWA KORSA 
RIMBAWAN INDONESIA “

Tema ini sangat menantang para Rimbawan yang mengabdikan 
dirinya di sektor Akademika, Birokrasi, Praktisi, Pensiunan, 
dan lainlain untuk memberikan kontribusi tulisan.

Hasil sebaran dan himbauan Pengasuh MRI di luar dugaan 
ternyata banyak yang berminat menulis, sehingga hanya 
sebagian tulisan yang dapat di muat di volume ke59 dan 
sisanya di simpan sebagai tabungan untuk berikutnya.

Oleh karena itu atas partisipasinya yang begitu besar 
Pengasuh mengucapkan terima kasih semoga bermanfaat 
bagi Rimbawan di seluruh Indonesia. Disamping itu Pengasuh 
juga mengharapkan saran dan kritik serta tulisan banyak lagi 
demi kemajuan MRI ini.

Akhirnya melalui MRI ke59 seluruh pengasuh majalah 
mengucap kan Selamat Tahun Baru 2017 dengan iringan doa 
semoga Hutan dan Kehutanan Indonesia kedepannya lebih 
maju dan jaya.
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Rimbawan merupakan sebuah 
profesi yang terhormat dan mulia, 
meskipun amat jarang profesi ini 
menjadi dambaan anakanak muda 
jika ditanya apa citacita mereka 
kelak kemudian hari. Rimbawan 
masa kini sebagai generasi penerus 

memiliki keahlian dan/atau pengalaman masing
masing baik yang sedang maupun yang telah 
mengabdikan dirinya sebagai akademisi, birokrat, 
praktisi, pengajar (dosen/widyaiswara), pengusaha, 
peneliti dan bahkan yang sudah purnabakti namun 
tetap konsisten memperjuangkan gagasannya untuk 
kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Pengertian rimbawan menurut Wikipedia adalah 
seseorang yang mempunyai profesi pengelolaan 
hutan atau yang selalu memainkan peran dalam 
kegiatan pengelolaan hutan kearah kelestarian. Dari 
uraian tersebut tidaklah berlebihan jika masyarakat 
menempatkan rimbawan pada urutan pertama yang 
seharusnya terpanggil memperjuangkan optimalisasi 
fungsi dan manfaat ganda hutan dan kawasan hutan 
sesuai fungsi dan statusnya. Pada saat yang sama 
sekaligus juga melindungi dan menjaga kelestarian 
hutan dan kawasan hutan tersebut. Logika ini terbangun 
karena profesi rimbawan sudah selayaknya memiliki 
rasa cinta yang tinggi terhadap hutan dan kehutanan.

Sosok rimbawan sejati sesungguhnya telah dirumus
kan dan dideklarasikan pada tanggal 29 Oktober 1966 
di Kaliurang (DIY) yaitu seseorang yang berpegang 
teguh kepada landasan idiil penunaian tugasnya dalam 
bidang hutan dan kehutanan. Secara khusus, rimbawan 
sejati setidaknya perlu mempedomani butir ke6 dan 
ke7 landasan idiil tersebut, sebagai berikut:
	 Rimbawan menunaikan tugas mengurus hutan 

dan kehutanan, wajib menyandang tugas tersebut 

sebagai penerima amanah umat manusia untuk 
mendayagunakan karunia Tuhan YME semaksimal 
mungkin secara lestari, sebagai wujud terima 
kasih dan bakti manusia terhadap Sang Pencipta. 
Pengakuan atas hal tersebut merupakan fondasi 
yang kokoh bagi penunaian dharma bakti rimbawan 
Pancasilais, kapanpun mereka mengabdikan dan 
mengikrarkan dirinya untuk melaksanakan tugas 
bagi kepentingan nusa dan bangsa, serta berbakti 
kepada Tuhan YME. (Vademecum Kehutanan 
Indonesia).

	 Rimbawan harus berikrar dan menjalankan 
sumpah janjinya untuk memelihara, menjaga, dan 
memperjuangkan terwujudnya kelestarian hutan 
demi kepentingan umat manusia, nusa dan bangsa, 
serta memegang teguh Pancasila.
Berkenaan dengan itu, dalam menjalankan tugas 

mengelola dan mengurus hutan dan kehutanan, 
seorang rimbawan sejati hakekatnya tidak boleh 
menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, sebagai 
bukti dan baktinya kepada umat manusia dan terlebih 
lagi kepada Tuhan YME.

JIWAKORSA RIMBAWAN
Seperti halnya profesi yang lain, rimbawan sejati 

juga dituntut mampu menjunjung tinggi jiwakorsa 
terutama diantara para rimbawan lainnya. Makna 
jiwakorsa di sini adalah saling menghormati, saling 
menghargai, saling merasakan kebahagiaan dan 
penderitaan.

Rapl Linton dalam bukunya The Study of Man 
mengatakan bahwa L’esprit De Corps adalah pengem
bangan kesadaran (consciousness) dan rasa persatuan 
(a feeling of unity). Sehubungan dengan itu rimbawan 
yang berjiwa korsa tinggi berarti memiliki semangat 
keakraban, kesadaran, rasa kesatuan, rasa kekitaan, 

Profesionalisme dan Jiwa Korsa Rimbawan 
Indonesia: Pembelajaran dan Perubahan untuk 

Memajukan Bangsa
Oleh: Harry Santoso

Dirjen BPDASPS, Kementerian Kehutanan 2010-2012
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yang menunjukkan kecintaan yang tinggi terhadap korp, 
perhimpunan/organisasi rimbawan. Namun demikian 
kebanggaan korp tersebut haruslah sewajarnya, tidak 
berlebihan, dan tidak membabi buta. Secara lebih 
realistis yang dimaksud disini adalah memiliki rasa 
hormat, kesadaran bersama, setia dan bangga menjadi 
anggota korp, tidak mementingkan diri sendiri dan siap 
berkorban demi kepentingan yang lebih besar. 

Dalam konsep ashabiyahnya Ibnu Khaldun 
(13321406), di buku Muqadimah, diartikan sebagai 
rasa senasib sepenanggungan, rasa solidaritas, 
semangat kesatuan dalam korp, kesadaran kolektif dan 
sebagainya. Mengacu uraian tersebut idealnya bahwa 
jiwa korsa rimbawan yang kuat tidak akan mudah 
padam selama berada didalam korp rimbawan.

PROFESI RIMBAWAN
Istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

profession atau bahasa Latin profecus, yang artinya 
mengakui, menyatakan mampu atau ahli dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan. Oleh 
karena itu suatu profesi memerlukan pengetahuan, 
keahlian dan proses pendidikan akademik tertentu. 
Jabatan profesional tidak bisa dilakukan atau dipegang 
oleh sembarang orang yang tidak terdidik atau terlatih 
dan tidak disiapkan secara khusus untuk melaksanakan 
pekerjaan atau jabatan tersebut. 

Para rimbawan Indonesia idealnya selalu 
tampil profesional dalam melaksanakan tugas dan 
pengabdiannya dimanapun dan kapanpun terutama 
yang masih aktif berprofesi di berbagai bidang 
pengabdian. Profesional berasal dari kata “profesi” 
adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 
kehidupan yang memerlukan keahlian serta memenuhi 
mutu atau norma tertentu, dan memerlukan pendidikan 
profesi. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu 
pekerjaan atau jabatan tertentu yang mensyaratkan 
pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh 
dari pendidikan akademis yang intensif. (Webster, 
1989). 

Profesi apapun di Indonesia, termasuk rimbawan 
pada era saat ini dan mendatang, tidak hanya menghadapi 
tantangan nasional IPOLEKSOSBUDHANKAM 
yang sangat pelik, namun juga tantangan global yang 

semakin berat. Globalisasi ekonomi dan politik yang 
melahirkan dunia tanpa batas (borderless world), 
target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 
tahun 2030, tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance), persaingan energi, pangan dan 
air, HAM, pelestarian lingkungan hidup, terorisme 
dan narkoba, perang asimetris, serta perkembangan 
IPTEK komunikasi, informasi dan transportasi 
dan lainlain. dengan berbagai konsekwensinya, 
menuntut persatuan dan ketahanan nasional, serta 
profesionalisme dan jiwakorsa yang tinggi. Persyaratan 
unsur perilaku profesional termasuk rimbawan yang 
meliputi pengetahuan (knowledge) dan keterampilan 
(psychomotor) yang memadai dirasakan kurang cukup, 
melainkan perlu dukungan sikap mental (affektif) 
yang baik dan tangguh. Aspek sikap mental ini untuk 
mengukur sejauh mana integritas seseorang dalam 
melaksanakan profesinya menyangkut kejujuran, 
disiplin, etos kerja, anti KKN dan penyimpangan 
moral (moral hazard) yang dapat merugikan nama 
baik pribadi, keluarga, institusi dan bahkan bangsa. 
Urgensi sikap mental tersebut, untuk menghindarkan 
adanya seorang rimbawan memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang semakin meningkat namun sikap 
mentalnya stagnan atau bahkan semakin menurun.

Rimbawan birokrat atau pengajar, selain me
laksanakan tugas pokoknya juga harus berperan sebagai 
pembina, pembimbing, pendidik dan pelatih bagi para 
rimbawan yunior lainnya. Kiranya warisan prinsip dari 
Ki Hajar Dewantoro yaitu “ing ngarso sung tulodo, ing 
madyo mangun karso, tut wuri handayani” sangat 
relevan untuk dipedomani. Artinya rimbawan senior 
ketika didepan memberikan suri tauladan (contoh) yang 
baik, ditengah memberikan prakarsa dan dibelakang 
memberikan dorongan atau motivasi.

CIRI-CIRI PROFESI RIMBAWAN
Tugas dan tanggung jawab rimbawan Indonesia 

sangat berat, karena mengurus dan mengelola fungsi 
dan manfaat hutan konservasi, hutan lindung dan hutan 
produksi yang kaya keanekaragaman hayati (mega 
biodiversity) secara lestari, dengan luas areal lebih 62% 
luas daratan Nusantara. Tidak hanya itu, nilai ekonomi 
total terutama hutan konservasi (CA, SM, TN, TWA, 
Tahura dan Taman Buru) serta hutan lindung yang 
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terdiri dari nilai guna (langsung dan tidak langsung), 
nilai eksistensi dan nilai pilihan, sangatlah tinggi. 
Konversi hutan konservasi atau hutan lindung dengan 
peruntukan/penggunaan lain, sangatlah merugikan 
negara, karena tingginya biaya terluang (opportunity 
cost) atau dengan kata lain karena hilangnya alternatif 
terbaik yang mungkin akibat adanya konversi tersebut. 
Rimbawan sejati perlu menyadari hal ini. 

Rimbawan adalah profesi yang mempunyai nilai 
sosial kemasyarakatan yang tinggi, tak perlu diragukan 
lagi. Dalam prakteknya, rimbawan yang berprofesi 
memberikan pelayanan kepada masyarakat selayaknya 
berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh 
organisasi profesi. Rimbawan memiliki moral dan 
tanggung jawab untuk mencegah keinginan pihak 
manapun yang sengaja atau tidak sengaja bermaksud 
menyimpang atau melanggar hukum dan/atau etika 
profesi. Dipihak lain, rimbawan juga mempunyai 
kebebasan dan kemandirian profesi dalam memberikan 
judgement terhadap permasalahan profesi yang di
hadapinya. 

Beberapa kriteria untuk menentukan ciriciri 
profesi rimbawan sekurangkurangnya sebagai berikut:
	Mempunyai unjuk kerja yang baku dan jelas;
	Mempunyai lembaga pendidikan khusus, jenjang 

pendidikan yang baku dan standar akademik 
memadai;

	Memiliki organisasi profesi untuk memperjuangkan 
eksistensi dan kesejahteraannya;

	Mempunyai kode etik yang merupakan kumpulan 
peraturan etika profesi sebagai tolok ukur perilaku 
ideal/optimal rimbawan dengan kliennya;

	 Adanya pengakuan dari pemerintah dan masyarakat 
umumnya terhadap profesi rimbawan.

PEMBELAJARAN DAN PERUBAHAN
Pertanyaan tentang mampukah rimbawan pejuang 

menjadi pemimpin yang baik dan amanah, dapat 
direspon secara esensial dengan pertanyaan yang 
lain yaitu, mau dan mampukah rimbawan melakukan 
proses pembelajaran (learning process) dan perubahan 
paradigma (shift paradigm)?

Proses pembelajaran yang dimaksud meliputi: 
	 Unlearning, meninggalkan paradigma lama yang 

terbukti telah gagal dan menjadi penghambat, 

penyebab dan kendala kearah perubahan dan 
kemajuan;

	 Relearning, menggali dan menghidupkan kembali 
paradigma atau kebijakan (wisdom) lama yang 
masih relevan dan dapat dimanfaatkan/diandalkan 
untuk memecah kebuntuan (debottlenecking) agar 
terjadi perubahan dan kemajuan;

	 Learning, mempelajari, menguasai dan mem
praktekkan paradigma baru untuk membuat 
terobosan selain untuk menghadapi krisis 
multidimensi saat ini, juga untuk pembelajaran dari 
masa depan (learning from the future). 
Keberhasilan rimbawan menjadi pemimpin, bukan 

hanya diharapkan pandai membawa dirinya menjadi 
pembelajar tunggal sepanjang hidupnya. Namun harus 
mampu membangun organisasi pembelajaran (building 
learning organization) dan membangun komitmen 
seluruh anggota organisasinya (building learning 
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commitment) menjadi rimbawan pembelajar yang 
profesional, maju dan mampu melakukan pembelajaran 
dan memahami masa depan.

Pembelajaran dari masa depan di atas yang di
maksudkan adalah sebagaimana digambarkan berikut 
ini: “Scenarios aim to stretch thinking about the future 
and widen the range of alternatives considered” 
(Michael Porter dalam buku Competitive Advantage). 
“To create the future, a company must first be capable 
of imagining it” (Gary Hamel and C.K. Prahalad dalam 
buku Competing for the Future). 

Betapa pentingnya sebuah perubahan dinyatakan 
oleh C.K. Prahalad dengan kalimat yang menyentuh “If 
you don’t change, you die”. Kemudian Peter Drucker 
menggarisbawahi bahwa “ The greatest danger in times 
of turbulence is not the turbulence….it is to act with 
yesterday’s logic..”.

Untuk merealisir pembelajaran dan perubahan 

tersebut perlu mengantisipasi potensi keengganan 
belajar, Peter Senge menyebutkan beberapa hal, 
diantaranya yaitu: (i). “I am my position”, contoh: 
Saya sudah senior dan berpengalaman luas, tidak 
ada urgensinya mengikuti pendidikan dan pelatihan; 
(ii).”The enemy is out there”, maksudnya musuh atau 
masalah itu adanya diluar sana. (iii). “The parable of 
boiled frog”, artinya enggan berubah karena sedang 
menikmati zona nyaman, tanpa menyadari ada bahaya 
mengancam yang akan mematikannya. 

Mengamati banyaknya potensi keengganan atau 
ketidakberdayaan belajar seperti diuraikan diatas, 
proses pembelajaran atau revolusi mental namun 
konkrit, serius dan berkomitmen tinggi di kalangan 
rimbawan menuju perubahan, bukan persoalan 
yang mudah. Untuk itu keteladanan nyata dari para 
pemimpin disemua lini sangat perlu mulai dari 
diri sendiri, keluarga, tempat tinggal, tempat kerja, 
kabupaten/kota, provinsi dan negara. Dengan demikian 
terlihat diawali dari inisiatif individu berlanjut hingga 
menjadi gerakan nasional. 

Sekedar contoh keberhasilan Republik Korea, 
merupakan bukti nyata yang patut direplikasi. Dibawah 
pimpinan Presiden Park Chung Hee, Korea melakukan 
perubahan (reformasi) total dalam gerakan nasional 
(Samuel Undong) yang fokus hanya pada 3 (tiga) hal 
yaitu: bekerja keras, kemandirian dan bekerjasama. 
Kemajuan terjadi diberbagai sektor seperti industri, 
otomotif, jasa, pertanian, kehutanan, perdagangan, 
infrastruktur dan lainlain. Disektor kehutanan, hampir 
seluruh hutan alamnya yang dibabat habis ketika dulu 
berperang dengan Jepang, praktis kini Korea telah 
menikmati berhasil menanami seluruh hutannya 
(hutan tanaman) yang gundul, artinya telah lebih dari 
satu dasawarsa tidak ada lagi program rehabilitasi 
hutan secara nasional. Padahal faktor kesulitan 
menanam hutan di Korea (sub tropis) jauh lebih tinggi 
dibandingkan di Indonesia (tropis). 

Mengakhiri tulisan ini, layak kiranya menitipkan 
pesan dan harapan kepada para rimbawan sejati dan 
rimbawan pejuang baik senior maupun yunior, bahwa 
“tiada kata terlambat dan tidak mungkin”, untuk 
melakukan pembelajaran dan perubahan yang intensif 
dan berkelanjutan, dalam upaya berkontribusi nyata 
memajukan kehidupan bangsa Indonesia.
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Kondisi rimbawan kita sekarang ini 
seakan akan tercerai berai tidak 
lagi bersemangat ”Seruan Rimba” 
yang menunjukkan betapa kuatnya 
kesatuan dan persatuan antar 
rimbawan untuk mengelolaa hutan 
yang menjadi tanggung jawabnya 

Nampak kabur. Rimbawan ternyata kurang siap 
menghadapi kuatnya arus perubahan sosial yang 
bersifat mudah berubah (volatile), tidak menentu 
(uncertainty), ruwet (complexity), dan ambigu, 
kedwiartian (ambiguity). Rimbawan kurang berhasil 
mengidentifikasinya dengan baik, kebakaran, defores
tasi, dan lainlain itu hanyalah dampak saja, tapi 
asupannya (input) nya juga perlu diperbaiki. Selama 
kita hanya berkutat mencari identitas, dan tidak 
memperbaiki mutu personalitas, maka tangeh lamnu, 
mustahil, akan berhasil

Butir butir berikut ini jauh dari lengkap, tapi paling 
tidak itulah sebagian yang saya pikirkkan dan ingin 
sampaikan.

SITUASI YANG ADA
1. Pengelolaan hutan pada hakekatnya adalah aktivitas 

yang mendudukkan hutan sebagai ekosistem 
untuk mempertahankan fungsi dan manfaatnya, 
Pengelolan dilaksanakan dengan azas bertanggung 
gugat kerakyatan, keadilan, partisipatif demokratis 
keterbukaan, keterpaduan, dan kejujuran jujur 
sebagai pengejawantahan rasa syukur rimbawan 
atas nikmat Tuhan YME. 

2. Rimbawan itu khas, tapi kurang dimengerti orang 
lain, dan pekerjaannya makin tidak menarik apabila 
hanya dilihat dari rusaknya hutan di negara kita. Apa 
iya sampai begitu teganya rimbawan membiarkan 
hutannya hancur? Padahal hutan adalah modal 
dan sekaligus tempat mereka bekerja. Rasanya, 
rimbawanlah yang lebih dulu berteriak teriak 

tentang pentingnya perlindungan lingkungan, 
sewaktu orang lain masih tidur. Tapi kemudian 
sekarang menjadi bulan bulanan, menjadi sasaran 
hujatan setelah yang lain mulai terbangun dan 
sadar kalua kerusakan hutan dan semberdya 
alam itu merusak lingkungan. Mereka menghujat 
bahwa rimbawanlah satu satunya aktor penyebab 
kerusakan hutan. Apakah tuduhan seperti harus 
dibantah di muka umum? Mungkin bisa memang, 
tapi untuk apa? toh hutan tetap saja hutan harus 
direhabilitasi oleh rimbawan juga.

3. Deforestasi merajalela, biasanya diikuti oleh 
kebakaran yang tak terkendali seperti kita alami 
kebakaran besar di 3,5 juta Ha hutan di tahun 
1983, bahkan baru baru ini masalah hotspots jadi 
berita rutin. Siapa dan bagaimana peyebabnya 
tidak mudah dibuktikan secara hukum walaupun 
asal titik api dapat ditemukan. Implikasi dari 
banyaknya hutan yang dilakukan secara sembrono 
tidak diketahui seluruhnya, namun konsekwensi 
kecaman keras telah diterima oleh rimbawan.

4. Rimbawan profesional dituduh tidak peka terhadap 
kebutuhan nasonal, sikapnya dianggap menyimpang 
dari keinginan umum, bahkan dianggap sebagai 
musuh pembangunan yang perlu dikerdilkan. Dan 
memang terasa dikerdilkan, sepertinya tidak ada 
politikus yang membela keberadaan kehutanan. 
Kadang rimbawan bermimpi andaikan lebih 
banyak rimbawan yang menjadi politikus, sekarang 
memang ada, tapi suaranya kurang terdengar. 

MASALAH DAN TANTANGAN
1. Awalnya rimbawan mendapat kesan baik sebagai 

pengelola dan pelindung sumberdaya alam. 
Mereka selalu menghentikan eksploitas hutan yang 
merusak, mereka padamkan kebakaran bersama 
penduduk setempat, mereka terapkan tebang pilih 
dan menjaga wildlife. Mereka menjadi pionir, 
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pemimpin dan menyadarkan masyarakat tentang 
pentingya konservasi, mereka tahu kalau silvika 
adalah inti ekologi hutan dan silvikultur adalah 
seni aplikasi ilmu ilmu muni tersebut. Rimbawan 
paham sebab akibat yang terjadi di alam. Mereka 
memperlajari resistesi hutan terhadap kerusakan 
dan menerapkannya dalam ilmu silvikultur.

2. Kompetensi mereka dalam banyak hal telah teruji 
seperti upaya memanipulasi dan mengendalikan 
permudaan, pertumuhan pohon pengeloaan 
wildlife, pengendalian serangga, penjagaan mutu 
air sungai, penggembalaan tenak dan pembalakan 
kayu serta menyelenggarakan rekreasi di hutan. 
Dengan dedikasi dan profesionalismenya rimbawan 
bertanggung jawab selagi yang lain masih apatis

3. Gerakan lingkungan yang terjadi dinegara negara 
maju menyebar ke seluruh dunia termasuk 
Indonesia, dengan implikasi sosial dan ekologi yang 
lebih luas sebagai bagian dari reaksi dunia terhadap 
menurunnya kualitas lingkungan hidup. Gerakan 
lingkungan mendapat momentum yang baik 
secara berangsur angsur meliput semua hal yang 
berpotensi gangguan terhadap kehidupan. Berbagai 
praktek kehutanan menjadi sasaran tembak, dan 
rimbawan tiba tiba menjadi tertuduh. Dituduh 
secara semena mena melakukan penebangan secara 
destruktif, mengabaikan estetika mengabaikan 
wildlife dan bersebrangan dengan paham yang 
menuntut keaslian alam (wilderness).

KEBUTUHAN MENDATANG
1. Yang terjadi di bidang pendidikan adalah: Ilmu 

kehutanan telah berkembang. Dari judul judul 
buku Pengantar ilmu kehutanan saja kita akan tahu 
bahwa kehutanan memang telah berkembang, kalau 
dulu kita hanya kenal Introduction to Forestry, 
Introduction to Forest management, Introduction 
to forest science and management Terakhir ini kita 
jumpai Introduction to Forest Ecosystem Science 
and Management. Ini menujukkan bahwa ilmu dan 
cakupan kerja kehutanan telah banyak berubah, 
dan rimbawan harus catching up dengan itu semua.

2. Bersamaan dengan itu organisasi kehutananpun 
sekarang dijadikan satu atap dengan organsasi 
lingkungan hidup, menjadi Kementerian Ling
kungan Hidup dan Kehutanan, blending tupoksi 
kementerian itu belum smooth benar, tapi biarlah 
terus begitu lama lama nanti juga settled. Kita 

ambil positfnya saja. Ini agaknya suatu upaya 
untuk mengembalikan rimbawan kembali ke 
khittahnya karena sebenarnya lingkungan hidup 
dan kehutanan itu sama sekali tidak bertentangan. 

3. Rimbawan dari sononya juga mengutamakan 
konservasi di atas produksi. Kita tahu bahwa 
misalnya dalam model daftar klas hutan, 
(mudah mudahan masih dipakai) jelas kita harus 
menyisihkan lapangan tidak untuk produksi diatas 
penetapan kawasan untuk produksi, tentu saja 
waktu itu persyaratan lebih sederhana tapi itu sudah 
cukup (it works well). Itu cukup menunjukkan 
bahwa rimbawan memang sangat menjunjung 
konservasi. Bahkan sekolah kehutananpun pada 
awalnya didirikan oleh mereka yang berkecimpung 
di pertambangan yang gerah melihat kerusakan 
lingkungan yang ditimbulkan kegiatan mereka 
sendiri

4. Rimbawan mulai tersebar di bidang bidang kerja 
lain, mereka survive dan tidak memalukan Jadi 
pada diri rimbawan itu boleh dibanggakan apabila 
diberi taggung jawab pada lingkungan kerja lain 
yang menantang, iapun ternyata mampu. Lalu 
apa yang terjadi di lingkungan kehutanan sendiri? 
entahlah, sepertinya ilmu kehutanan para generasi 
mudanya belum mendaoat tempat yang memadai

5. Rimbawan sadar bahwa dimanapun dia bekerja, 
dia harus mengingat dan terikat pada janji yang 
dirumuskan dalam kode etik rimbawan (deklarasi 
cangkuang, kaliurang, maupun deklarasi lainnya 
yang sudah ada maupun yang akan menyusul). 
Mereka sepakat bahwa Pengelolaan hutan pada 
hakekatnya adalah aktivitas yang selalu harus 
mendudukkan hutan sebagai ekosistem untuk 
sebesarbesar kesejahteraan dan kebahagiaan 
manusia lahir dan batin dengan mempertahankan 
kelestarian fungsi dan manfaatnya. Forest is about 
people and for people.

SASARAN YANG INGIN DICAPAI
1. Pelaksanaan pengelolaan hutan adalah pengeja

wantahan dari rasa syukur Rimbawan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Pekerjaan itu harus 
dilakukan dengan berazaskan kerakyatan, keadilan, 
partisipatif, demokratis, keterbukaan, keterpaduan, 
kejujuran dan bertanggunggugat.

2. Rimbawan meyakini bahwa rimba berseru agar 
mereka selalu bersatu, tinggi rendah jadi satu, dan 
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bertolongan selalu, dengan tidak mementingkan 
diri dan golongan, dalam menyelesaikan masalah 
kehutanan untuk membela nusa dan bangsa di 
bidang apapun mereka bekerja.

STRATEGI PENCAPAIAN 
1. Harus ada reformasi substantive, dan ini harus 

dimulai dengan pembangunan kembali kepercayaan 
dan pemberian hak pada semua pihak, rimbawan 
maupun masyarakat. Hal itu bisa dilakukan dengan 
melalui pertemuam pertemuan terbuka dan dialog 
serta bentuk bentuk partisipasi lainnya. Program 
harus jelas, tujuan harus mendapat justifikasi 
secara luas, dan proses itu harus dimulai sejak 
perencanaan; dan itu adalah lebih penting dari hasil 
atau target. 

2. Setiap alternative yang diajukan harus dikembang
kan dan diuji. Standar kinerja dan pengendalian 
harus diperkuat dan jelas agar semua kegiatan 
dapat menjamin perlindungan yang tepat bagi 
sumberdaya alam secara luas.

3. Respon membabi buta terhadap semua keinginan 
konsep keserbagunaan tidak disarankan dan harus 
diuji validitasya. Respon yang membabi buta itu 
berbahaya karena mencoba memuaskan keinginan 
setiap orang malahan tidak akan bisa memuaskan 
semuanya.

KESIMPULAN
Sistem nilai rimbawan zaman dulu yang materialis

tis dengan pendekatan tradisional, beralih ke zaman 
transisi berciri idealis tapi juga masih dengan 
pendekatan tradisional. Pada zaman mendatang 
rimbawan harus berubah menuju rimbawan idealis 
modern yang berciri kompeten,dan kompetitif serta 
sekaligus sadar konstelasi politik. 

Mungkin saja rimbawan termasuk dalam definisi 
Prof. Dr. T. Jakob dalam bukunya Esai dalam 
Kedaulatan Rakyat (2691999), yaitu menganggap 
dirinya arif dan visioner, tapi sebenarnya dia adalah 
pakar sempit yang berfikir menurut garis lurus di 
dunia yang non liner yang mengira bahwa peristiwa 
kehidupan adalah soal “satu sebabsatu akibat”. 
Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat, 
ada satu hal yang perlu diingat dan rimbawan harus 
tahu; Sejarah menunjukkan bahwa bila masyarakat 
diberi peran dalam perumusan kebijaksanaan dan 
pengambilan keputusan, sikap mereka biasanya tidak 
berlebihlebihan.

Kalau mau mengakui secara jujur, rimbawan 
sekarang ini baru berada pada tahap pengembangan 
keakuan, dan organisasinya yang baru sebagai suatu 
gabungan, seharusnya membawa mereka pada suatu 
pengembangan kemampuan diri yang lebih baik yang 
mencerminkan bahwa dalam mengelola lingkungan 
hidup itu ada kepentingan kehutanan di dalamnya. 
Semoga.
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LATAR BELAKANG
Terbatasnya anggaran negara 
untuk pengelolaan hutan menuntut 
Pemerintah untuk mengundang 
investasi swasta, melalui skema 
perijinan dan pengelolaan hutan 
melalui KPH. Kementerian 
Kehutanan pada tahun 2011 telah 

mengkalkulasi perkiraan kebutuhan investasi 
revitalisasi industri kehutanan melalui hutan tanaman 
di hutan produksi diperlukan Rp 1500 triliun sedangkan 
kemampuan pemerintah diperkirakan hanya Rp 23 
triliun dalam kurun waktu 15 tahun, atau kemampuan 
penyediaan anggaran pemerintah hanya 1.5% dari 
keperluan investasi (Sumber: Kementerian Kehutanan 
(2011): Pembangunan Industri Kehutanan berbasis 
Hutan Tanaman). Maka dari itu kebutuhan investasi 
swasta tidak dapat dihindari dalam pengelolaan hutan. 
Perbaikan iklim investasi menjadi pengungkit penting 
dalam pembangunan kehutanan. Hutan butuh swasta 
dan swasta butuh hutan. Swasta butuh hutan karena 
setiap pengelolaan hutan kemungkinan selalu 
menyediakan peluang peluang ekonomi dan usaha, 
disamping untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dalam 
suatu unit pengelolaan hutan, investasi swasta diundang 
untuk menangkap peluang ekonomi, dan secara 
bersamaan investasi pemerintah diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan sosial.

Pengelolaan hutan oleh KPH yang berkaitan 
dengan investasi telah diatur dalam Pasal 9 PP 6/2007 
ayat 1 butir e, bahwa: KPH mempunyai tugas membuka 
peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan 
pengelolaan hutan dan Pasal 21 yang memandatkan 
untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan 
kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan 
hutan. Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor: P.47/MenhutII/2013 Tentang 
Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Di 
Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, 
Pihak ketiga (masyarakat setempat, BUMN, BUMD, 
BUMS, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM), dalam hal tertarik/berminat untuk 
memanfaatkan wilayah tertentu dapat mengajukan 
kepada Kepala KPH dalam bentuk kemitraan.

Dalam analisis tatakelola invetasi penting untuk 
memandang actor utama yang terlibat adalah KPH 
sebagai representasi Negara didalam unit pengelolaan 
hutan, swasta dan individu atau kelompok dalam 
masyarakat. Kemitraan antara ketiganya merupakan 
kebutuhan. Namun demikian dalam membangun 
kemitraan diantara ketiga aktor tersebut, dapat 
dipastikan banyak isu operasiponal yang muncul, antara 
lain bagaimana membagi keuntungan usaha kemitraan 
diantara pihak yang bermitra secara proporsional dan 
rasional, sehingga pihak pihak yang bermitra tidak 
dihadapkan pada situasi ketidak pastian karena seperti 
“membeli kucing dalam karung”.

Ketika kerangka kerja operasional investasi 
kemitraan dalam wilayah tertentu yang belum dibebani 
ijin kehutanan jelas dan disosialisasikan dengan baik, 
diharapkan investor mendapat informasi referensi, 
paling tidak tentang apa dan bagaimana kemitraan 
dalam pengelolaan hutan dalam wilayah tertentu 
tersebut dan bagaimana skema pembagian keuntungan 
dan resiko. Informasi kerangka kerja tersebut 
sangat penting, karena salah satu bagian bentuk dari 
“undangan” pemerintah pada swasta untuk investasi 
dalam suatu pengelolaan hutan. 

Dalam artikel yang singkat ini penulis menguraikan 
secara singkat tentang: 
1. Kemitraan 

Pembagian Hasil dalam Kemitraan Investasi Swasta 
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Agar Tidak 

Membeli Kucing dalam Karung
Oleh: Soetrisno Karim

Sekretaris eksekutif SEKNAS KPH
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2. Penganggaran modal untuk analisis kelayakan 
usaha kemitraan KPH dan Badan Usaha dan

3. ROI dan resiko 
4. Proporsi bagi hasil 

KEMITRAAN
Kemitraan KPH dan Badan Usaha perlu dipandang 

sebagai persekutuan perdata yang menjalankan usaha 
dalam suatu wilayah tertentu kawasan hutan Negara 
yang belum dibebani ijin. Antara KPH dan Badan 
Usaha bersekutu dalam suatu perjanjian kerjasama 
atau kontrak yang mengikat. Dalam ikatan kerjasama 
tersebut penting untuk bersepakat antara lain 
membentuk pengelola kemitraan/kerjasama, masukan 
atau input yang disediakan oleh masing pihak dan 
praktek praktek menejemen yang akan diterapkan, 
serta pembagian keuntungan dan resiko yang diperoleh 
dan ditanggung oleh masing masing pihak. Dalam 
pengelola kemitraan berdasarkan perjanjian para pihak 
tersebut wajib memasukan saham atau “equity” berupa: 
uang, aset dan nilai manajemen. 

Manajemen kemitraan dijalankan oleh pengurus 
yang ditetapkan bersama. Jika KPH dan Badan Usaha 
yang bersepakat bermitra sebagai “pemilik kemitraan” 
maka pengurus kemitraan sebagai agen. Pengurus 
kemitraan sebagai agen perlu dipastikan hak dan 
kewajibannya secara jelas, kapan diangkat dan kapan 
diberhentikan termasuk kewenangan untuk bertindak 
apa saja berhubungan dengan kemitraan. Hubungan 
antara “pemilik kemitraan” dan pengurus/agen ditetap
kan dalam perjanjian tersendiri.

Kemitraan akan berakhir ketika masa kemitraan 
yang disepakati telah selesai, atau atas kehendak dari 
salah satu atau kedua pihak yang bermitra, salah satu 
pihak meninggal atau pailit. Pembubaran diperlukan 
kesepakatan dan suara bulat diantara pihak yang 
bermitra. 

Kemitraan KPH dengan badan usaha selain 
berdasarkan kerangka pikir diatas juga harus sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku misal PP.50 
Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Kerjasama 
Daerah dan mempertimbangkan dan menyesuaikan 
dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan Negara.

PENGANGGARAN MODAL
Banyak metode untuk mengambil keputusan 

penganggaran modal atau investasi, diantaranya yang 
paling terkenal adalah perhitungan dengan Net Present 
Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal 
Rate of Return (IRR). 

Penganggaran modal (Capital Budgeting) adalah 
proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas 
perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk 
memperoleh manfaat (benefit) pada waktu yang 
akan datang. Penganggaran modal diperlukan untuk 
menentukan kelayakan usaha kemitraan dan juga dapat 
menjadi metode menentukan pembagian keuntungan 
masing pihak secara rasional. Penganggaran modal 
dalam hal ini dapat dipandang juga sebagai rencana 
kerja keuangan jangka panjang pada proyek investasi 
pengelolaan hutan yang dibiayai oleh Badan Usaha dan 
pemerintah (daerah) yang diwakili oleh KPH. 

Hal yang harus dipertimbangkan oleh KPH dan 
mitranya dalam melakukan analsiis penganggaran 
modal adalah, antara lain: 
1. ROI (pengembalian modal) yang sangat di

pengaruhi oleh harga output dan jumlah output 
yang dipengaruhi oleh pertumbuhan stok/riap 
produksi hasil hutan.

2. Resiko investasi hutan.
3. Kelayakan usaha.
4. Bagi hasil.

ROI DAN RESIKO
Pembagian keuntungan dan beban resiko perlu 

ditetapkan dalam perjanjian dengan menerapkan 
azas keseimbangan antara lain: keseimbangan modal 
atau equity, kewajiban atas tagihan yang bersaal dari 
eksternal dan internal, masukan untuk operasional dan 
beban resiko.

Semua investor di sektor apapun dalam mengambil 
keputusan investasi selalu mempertimbangkan 
seberapa besar return yang dikenal dengan ROI 
(Return on Investment), yang seimbang dengan resiko 
usaha. Return adalah imbalan berupa keuntungan 
netto atau arus kas netto. Resiko yang dihadapi investor 
selalu berpengaruh pada nilai (value) ROI. Semakin 
besar resiko, investor akan mematok return –dikenal 
dengan return yang disyaratkan atau discount rate 
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(r) semakin tinggi. Dalam menentukan (r), investor 
juga akan membandingkan berapa biaya kesempatan 
di bidang proyek lain. Biaya kesempatan adalah biaya 
akibat terhentinya return hasil dari pengaktifan suatu 
asset dalam suatu proyek investasi sebagai akibat asset 
tersebut dialihkan untuk proyek lain. Misal sebidang 
tanah di KPH yang selama ini telah menghasilkan 
keuntungan dari budidaya komoditi A sebesar P, maka 
jika komoditi tersebut diganti menjadi komoditi B, 
maka biaya kesempatan ditetapkan sebesar P dengan 
asumsi usaha komoditi A dan B mempunya resiko yang 
sama. Keputusan memastikan usaha kemitraan akan 
diambil jika return dari komoditi B melebihi biaya 
kesempatan P. 

Jika suatu kemitraan usaha antara KPH dan Badan 
Usaha menanamkan modal dari sumber dana sendiri 
dan hutang pada bank, maka bank dapat dipandang 
juga sebagai investor. Bank selalu menetapkan suku 
bunga pada sejumlah pinjaman; bunga tersebut juga 
dapat dipandang sebagai return yang disyaratkan. 
sedangkan bagi Badan Usaha sebagai debitor, bunga 
tersebut dipandang sebagai biaya modal dan biasanya 
suku bunga tersebut oleh Badan Usaha dapat dijadikan 
acuan dalam analisis penganggaran sebagai discount 
rate. 

Jika usaha kemitraan mengajukan pinjaman modal 
pada bank, maka bank akan menolak menginvestasikan 
modalnya dalam suatu proyek investasi kemitraan jika 
resikonya tidak dapat dimitigasi. Investasi dilakukan 
dalam kondisi persaingan, selalu akan dibandingkan 
ROI dan Resiko suatu investasi proyek satu dengan 
proyek alternative, dan diputuskan untuk memilih 
proyek investasi yang ROI dan Resiko lebih memuaskan 
pihak yang bermitra atau bank sebagai penyedia 
pinjaman. Mengundang investasi badan usaha ke 
dalam suatu KPH juga dalam suatu persaingan. 
Pemerintah pusat dan Daerah serta KPH ditantang 
untuk menciptakan kondisi investasi sebaik mungkin 
agar mampu mendatangkan investasi. Kondisi investasi 
yang nyaman antara lain melalui: penyediaan informasi 
peluang investasi di KPH, kerangka kerja kemitraan dan 
prosedur yang dapat diprediksi, keamanan investasi 
dan kejelasan kontrak. 

Kalau setiap investasi selalu menetapkan 
return yang disyaratkan atau discount rate dengan 

mempertimbangkan resiko, maka tantangan sector 
kehutanan yang masih cukup adalah menyelesaikan isu 
investasi dalam pengelolaan hutan al:
1. Memerlukan tanah yang subur yang bersaing 

dengan penggunaan tanah untuk proyek investasi 
alternatif, seperti perkebunan, dan pertambangan.

2. Investasi jangka panjang, misal untuk jenis cepat 
tumbuh antara 6  10 tahun, dan untuk jenis lambat 
tumbuh, bisa lebih dari 15 tahun. Selama jangka 
waktu tersebut arus kas keluar tetap mengalir, 
sehingga diperlukan daya tahan dalam pembiayaan 
selama jangka waktu tersebut walaupun di antara 
waktu tersebut terdapat arus kas masuk, misa hasil 
penjarangan tanaman. Penanaman modal pada 
tanaman jangka panjang akan menutup kesempatan 
investasi untuk tanaman lain yang pada saat itu 
kemungkinan pasar menawarkan keuntungan yang 
lebih menarik

3. Tidak cukup informasi dalam mengambil keputusan 
investasi. Informasi tersebut antara lain jumlah 
volume produksi hasil hutan, harga pasar, posisi 
tawar, dan keadaan ekonomi saat tebangan masa 
depan

4. Rawan terhadap kebakaran, dan hama penyakit 
(resiko lingkungan).

5. Penetapan pajak dan PNBP untuk usaha pengelolaan 
hutan dirasakan oleh para investor merupakan 
beban yang cukup berat dalam struktur biaya dalam 
arus kas dan sering berubah rubah yang tidak jelas 
rasionalisasi dari perubahan tersebut. 

6. Larangan ekspor log yang berlaku sampai saat ini 
menekan harga log yang menyebabkan keputusan 
investasi menjadi tidak layak.

7. Pengaturan kepemilikan kawasan hutan yang 
belum jelas menimbulkan open access

8. Penegakan hukum yang lemah menimbulkan 
ketidakpastian

DISCOUNT RATE
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa semakin 

tinggi resiko maka semakin tinggi discount rate 
yang ditetapkan dalam rangka keputusan investasi. 
Menentukan discount rate tidak mudah dan rumit, 
sehingga diperlukan “discount rate patokan”. Karena 
discount rate berhubungan dengan resiko, sedangkan 
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resiko juga dipengaruhi oleh atribut yang melekat pada 
modal yang jadi masukan dalam pengelolaan kemitraan 
misal jika KPH hanya berkontribusi penyediaan 
tanah kosong dalam pengelolaan kemitraan akan 
memposisikan KPH sebagai “tanpa resiko, sehingga 
discount rate yang ditetapkan akan rendah. Sebaliknya 
jika Badan Usaha yang bermitra dengan KPH yang 
akan menyediakan seluruh biaya selain tanah maka 
badan Usaha mitra KPH di posisi “high risk” sehingga 
menetapkan discount rate yang tinggi seimbang dengan 
resikonya. 

Selanjunya jika pada investasi pengelolaan 
hutan berupa kemitraan ini diasumsikan bahwa 
pemerintah (provinsi) enggan menganggarkan 
dana untuk equity, dan hanya terbatas pada 
kontribusi penyediaan lahan hutan yang kosong 
maka KPH pada osisi tanpa resiko maka penetapan 
discount rate dalam penganggaran modal 
investasi pemerintah ini, pantas jika ditetapkan 
berkisar 4- 6% sesuai dengan bunga diskonto yang 
ditetapkan Bank Indonesia. 
Sebaliknya pihak badan usaha sebagai mitra 
KPH ada dalam posisi resiko tinggi, sehingga 
dalam analisis penganggaran modal pantas jika 
ditetapkan discount rate sekitar suku bunga bank, 
bisa mencapai 18%-22%. 

BAGI HASIL
Umumnya jenis bagi hasil bisnis kemitraan adalah 

pembagian dengan porsi yang tetap sepadan dengan 
modal yang dimasukkan oleh masingmasing pihak. 

Misal Badan Usaha A dan Badan Usaha B membuat 
sebuah bisnis kemitraan dengan modal awal Badan 
Usaha X sebesar 800 juta dan modal awal KPH A 200 
juta. Perhitungan porsi bagi hasil dari bisnis kemitraan 
tersebut tersebut adalah KPH A 20% dan Badan Usaha 
X 80%. Komposisi ini sifatnya akan tetap selama 
bisnis kemitraan tersebut berjalan. Pembagian dengan 
porsi yang tetap ini sangat beresiko karena mungkin 
salah satu pihak yang bermitra meninggalkan usaha 
kemitraan sehingga yang lainnya menjadi bertambah 
beban, tapi porsi bagi hasilnya tetap.

Maka dari itu, pembagian porsi keuntungan perlu 
juga disesuaikan dengan keseimbangan kontribusi 
dalam hal sumberdaya misal: waktu, modal usaha, 

lisensi, paten, kemampuan, dan lainlain. Semua 
upaya mencapai keseimbangan tersebut perlu diatur 
di perjanjian kemitran dengan tetap berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku.

Perhitungan bagi hasil diatas selanjutnya dapat 
dianalisis dengan metode penganggaran modal untuk 
memutuskan:
1. Apakah usaha kemitraan tersebut layak?
2. Berapa proporsi rasional klaim terhadap ke

untungan masingmasing pihak yang bermitra?
KPH adalah institusi pemerintah, maka terikat 

dengan peraturan yang berlaku dalam mengambil 
keputusan dan berprilaku, maka KPH tidak diperkenan
kan memungut dan mendapat imbalan dari masyarakat 
termasuk dengan mitranya, kecuali telah ditetapkan 
dalam peraturan perundangan. Dalam kaitan ini 
disarankan KPH bertransformasi menjadi BLUD 
sehingga dapat berprilaku layaknya badan Usaha dalam 
memutuskan investasi dan pengelolaan keuangan. 
Dapat dibaca pada buku: “Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah: Menuju Kemandirian 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 2015, yang ditulis 
Oleh Prof. Dr. Ir Bramasto Nugroho dan Dr Soedarsono 
Soedomo 

CONTOH SIMULASI
Dalam artikel dilengkapi dengan contoh simulasi 

model analisis kelayakan dan pembagian keuntungan 
dengan asumsi: 
1. Pemerintah atau KPH berkontribusi tanah kosong 

sebagai ‘equity’
2. KPH tidak mengalokasikan waktu dan tenaga untuk 

mendapat upah atau gaji serta imbalan dalam 
kemitraan, karena KPH mendapat upah atau gaji 
dari Negara. 

3. Tanah hutan bukan aset, tidak bisa diperjual belikan 
(tidak ada nilai tukar), sehingga tidak dapat dinilai 
dengan pendekatan harga tanah, atau sewa tanah. 
Dengan demikian tidak dapat dilakukan ‘appraisal’ 
sebagaimana biasanya suatu bank mengadakan 
penilaian (appraisal) terhadap tanah yang dibebani 
hak milik dalam suatu proposal bisnis. Namun 
tanah kosong kawasan hutan mempunyai nilai 
guna untuk berkontribusi secara keseluruhan usaha 
kemitraan. 
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4. Proporsi ‘equity’ (klaim terhadap benefit atau 
deviden) antara KPH dan pihak sebagai mitra 
dihitung dengan metode panganggaran modal 
dengan menjawab pertanyaan: “Berapa bagian 
KPH dan berapa bagian mitra KPH dengan 
discount rate yang berbeda sehingga diperoleh 
NPV yang sama?“. Discount rate yang dimaksud 
dalam pertanyaan ini adalah: 
a) Untuk mitra KPH (swasta), berkisar 18%
b) Untuk KPH berkisar 6% (Bagi KPH yang 

telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah 
maka sangat dimungkinkan discount rate 
untuk KPH dan Mitra adalah sama sepanjang 
keduanya sepakat berkontribusi modal 
dengan menanggung resiko yang sama. Hal ini 
dimungkinkan karena dengan bentuk BLUD 
KPH dan Mitra dapat melakukan investasi dan 
pengelolaan keuangan layaknya Badan Usaha.)

Pada kondisi NPV yang sama dengan discount rate 
yang berbeda, kedua belah pihak mendapatkan tingkat 
value sama.

Contoh analisis penganggaran modal dan per-
hitungan proporsi equity dalam usaha kemitraan 
terlampir dalam lampiran 1. 

JENIS INVESTASI PEMERINTAH LAINNYA
Investasi pemerintah lainnya dalam hal ini 

adalah investasi yang diperlukan untuk mewujudkan 
kondisi pemungkinsebagai barang publik yang di
perlukan dalam bisnis kemitraan. Investasi ini tidak 
diperhitungkan sebagai modal usaha dalam bisnis 
kemitraan. Dasar pemikiran dari investasi ini adalah 
bahwa pengelolaan hutan selalu memerlukan investasi 
publik –dan investasi swasta– sebagaimana gambar 
berikut.

Manajemen
Hutan

Peluang
Ekonomi

Hasil Hutan
Kayu dan Nonkayu

Jasa
Lingkungan

Kebutuhan
Sosial/
Publik

Investasi publik bagi
penyediaan Kondisi

Pemungkin

Investasi swasta
Hulu dan Hilir

Pemerintah Pusat/Daerah/
Donor BP-REED+

CSO

Perguruan Tinggi

Konsultan dan
Pusat Pelatihan

Penedia Modal
Bank/BLU

Pengolah Hasil Hutan

Pengusaha

Petani Hutan

Investasi pemerintah seperti Gambar diatas pada 
dasarnya dapat diartikan juga untuk memenuhi 
kebutuhan social dan lingkungan seperti infrastruktur, 
keamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan, 
penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan 
masyarakat, penyediaan informasi, dan lainlain. 
Investasi ini biasanya didanai oleh pemerintah atau 
pemerintah daerah dengan mata anggaran belanja 
modal dan belanja barang, belanja perjalanan dan 
lain lain. Semua aset yang bersumber dari dana ini 
menjadi barang inventaris instansi pemerintah. 
Investasi pemerintah ini dapat dipandang sebagai 
pelaksanan tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka 
memfasilitasi manajemen resiko bisnis kemitraan, 
namun tidak menjadi equity kemitraan. 

Lampiran 1. Contoh perhitungan kelayakan 
usaha kemitraan dan penentuan proporsi pembagian 
keuntungan.

Misalkan KPH bermitra dengan Badan Usaha 
selanjutnya disebut Mitra, dalam proyek gaharu selama 
8 tahun. Dan dihasilkan worksheed sebagaimana 
diatas: 

KONTRIBUSI
1. KPH berkontribusi tanah hutan pada wilayah 

tertentu. 
2. Mitra seluruh biaya operasional dan modal selain 

tanah. 

KELAYAKAN 
1. Dalam perhitungan NPV, IRR dan B/C dari proyek 

ini digunakan discount rate 18% (baris ke 1). 
2. Ternyata NPV didapat Rp 69.009 Juta (baris 39)
3. IRR = 39% > dari discount rate 18% (baris 40) 
4. B/C = 2.68 > 1 (baris 41)
5. Kesimpulannya proyek ini layak. 

BAGI HASIL 
1. Discount rate KPH = 6% (baris 46)
2. Discount rate Mitra = 18% (baris 54) 
3. NPV KPH dan Mitra pada posisi yang sama yaitu = 

Rp 53.25 juta (baris 51 dan 59) pada proporsi KPH 
sebesar = 23.16% (baris 45) dan proporsi Mitra = 
76.84% (baris 53). 
Maka bagi hasil keuntungan adalah: 23.16% untuk 

KPH dan 76.84% untuk Mitra.
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Lampiran 1
Analisis NPV, IRR, dan B/C dari pengusahaan tanaman gaharu per hektar
Diadopsi dari: Jurnal PROSPEK PENGUSAHAAN GAHARU MELALUI POLA PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS 
MASYARAKAT (PHBM) oleh Sri Suharti - Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam
Lokasi: KHDTK Carita
Tahun: 2009
Rp x 1000

Keterangan (Explanation)
Tahun ke- (Year…)

Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Discount Rate 18%
INVESTASI
a. Pra- investasi (Pre-investment)

1. Pra-investasi (Pre-investment) (500) - - - - - - - - (500)
2. Persiapan lahan dan tanam (Land preparation and 

planting)
(3,000) (2,500) - - - - - - - (5,500)

3. Sewa lahan (Land rent) - - - - - - - - - -
4. Lain-lain (Others) (250) (250) - - - - - - - (500)

b. Biaya bahan dan peralatan (Cost for material and 
equipment)
1. Bibit tanaman gaharu (Gaharu seedling) - (6,750) - - - - - - - (6,750)
2. Pupuk urea (Urea fertilizer) - (125) (125) (250) (250) (375) (375) (250) - (1,750)
3. Pupuk TSP/SP-36 (TSP/SP-36 Fertilizer) - (350) (350) (700) (700) (1,050) (1,050) (700) - (4,900)
4. Pupuk KCl (KCl Fertilizer) - (300) (300) (600) (600) (900) (900) (600) - (4,200)
5. Pupuk kandang (Dung) - (150) (300) (300) (300) (300) (300) (300) - (1,950)
6. Peralatan pertanian (Agricultural equipment) (250) - - - (250) - - (300) - (800)
7. Bahan inokulan (Inoculant) - - - - - (20,000) - - - (20,000)
8. Tenaga kerja inokulasi (Labour for inoculation) - - - - - (12,000) - - - (12,000)

TOTAL INVESTASI (4,000) (10,425) (1,075) (1,850) (2,100) (34,625) (2,625) (2,150) - (58,850)
PV INVESTASI (4,000) (8,835) (772) (1,126) (1,083) (15,135) (972) (675) - (32,598)

ARUS KAS DARI OPERASIONAL
Penerimaan
a.  Output (kg) 480
b.  Nilai Output - - - - - - - - 744,000 744,000

1. Gaharu Kemendangan I (10%) 240,000
2. Gaharu Kemendangan II (40%) 384,000
3. Gaharu Kemendangan III (50%) 120,000

Biaya Operasional
a.  Biaya tenaga kerja (Labour cost)

1.  Tenaga kerja keluarga (Family labour) - (2,500) (2,500) (2,000) (1,500) (1,500) (1,500) (1,500) (20,000) (33,000)
2.  Tenaga kerja upahan (Payed labour) - (1,000) (1,000) (500) (500) (500) (500) (500) (25,000) (29,500)

TOTAL ARUS KAS DARI OPERASIONAL - (3,500) (3,500) (2,500) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) 699,000 681,500
PAJAK DAN PNBP (25%) - - - - - - - - 174,750 174,750
BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL (5%) 34,950 34,950
TOTAL ARUS KAS DARI OPERASIONAL - BERSIH - (3,500) (3,500) (2,500) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) 489,300 471,800
PV ARUS KAS OPERASIONAL - (2,966) (2,514) (1,522) (1,032) (874) (741) (628) 130,172 119,897
NPV (DF 18%) 69,009
IRR 39%
B/C RATIO 2.68

Asumsi:
Proporsi KPH 23.16%
Discount Rate KPH 6%
Proporsi KPH dari Arus Kas Operasional - (811) (811) (579) (463) (463) (463) (463) 113,332 109,278
PV Arus Kas Operasional KPH - (765) (721) (486) (367) (346) (327) (308) 71,106 67,785
Proporsi KPH dari Investasi (926) (2,415) (249) (428) (486) (8,020) (608) (498) - (13,631)
PV Investasi KPH (926) (2,278) (222) (360) (385) (5,993) (429) (331) - (10,924)
NPV KPH 53,025
Proporsi mitra 76.84%
Discount Rate mitra 18%
Proporsi Mitra dari Arus Kas Operasional - (2,689) (2,689) (1,921) (1,537) (1,537) (1,537) (1,537) 375,968 362,522
PV Arus Kas Operasional Mitra - (2,279) (1,931) (1,169) (793) (672) (569) (482) 100,022 92,126
Proporsi Mitra dari Investasi (3,074) (8,010) (826) (1,422) (1,614) (26,605) (2,017) (1,652) - (45,219)
PV Investasi Mitra (3,074) (6,788) (593) (865) (832) (11,629) (747) (519) - (25,048)
NPV Mitra 53,025
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Menyikapi kondisi seperti tersebut 
di atas maka akan muncul per
tanyaan dalam benak kita: mengapa 
rasa percaya diri begitu penting 
dalam kehidupan individu. Lalu 
apakah kurangnya rasa percaya diri 
dapat diperbaiki sehingga tidak 

menghambat perkembangan individu dalam men
jalankan tugas seharihari maupun dalam hubungan 
interpersonal. Jika memang rasa kurang percaya diri 
dapat diperbaiki, langkahlangkah apakah yang harus 
dilakukan? Pertanyaanpertanyaan inilah yang akan 
saya jawab dalam artikel ini.

KEPERCAYAAN DIRI
Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang 

individu yang memampukan dirinya untuk 
mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri 
sendiri maupun terhadap lingkungan/situasi yang 
dihadapinya. Hal ini bukan berarti bahwa individu 
tersebut mampu dan mompeten melakukan segala 
sesuatu seorang diri, alias “sakti”. Rasa percaya diri 
yang tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya 
beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut 
dimana ia merasa meiliki kompetensi, yakin, mampu 
dan percaya bahwa dia bisa –karena didukung oleh 
pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan 
yang realistik terhadap diri sendiri.

KOMPETENSI RASA PERCAYA DIRI
(Selft Controlling Competency)

Oleh: Deddy Suhartrislakhadi, M.Ed.
Widyaiswara Utama LAN dan Pusat Diklat Kehutanan

Pernahkah anda mengalami krisis kepercayaan diri atau dalam bahasa seharihari “tidak pede” dalam 
menghadapai suatu situasi atau persoalan? Saya yakin hampir setiap orang pernah mengalami krisis 
percaya diri dalam rentang kehidupannya, sejak masih anakanak hingga dewasa bahkan sampai usia 
lanjut. Sudah tentu, hilanagnya percaya diri menjadi sesuatu yang amat mengganggu, terlebih ketika 
dihadapkan pada tantangan atau pun situasi baru. Individu sering berkata pada diri sendiri, “dulu saya 
tidak penakut seperti ini... kenapa sekarang jadi begini?” ada juga yang berkata: “kok saya tidak seperti 
dia,... yang selalu percaya diri... rasanya selalu saja ada yang kurang dari diri saya... saya malu menjadi 
diri saya!”

KARAKTERISTIK ATAU CIRI-CIRI INDIVIDU YANG 
PERCAYA DIRI

Beberapa ciri atau karakteristik individu yang 
mempunyai rasa percaya diri yang proporsional, 
diantaranya adalah:
• Percaya akan kompetensi/kemampuan diri, 

hingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, 
penerimaan, atau pun rasa hormat orang lain.

• Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap 
konformis demi diterima oleh orang lain atau 
kelompok.

• Berani menerima dan menghadapi penolakan orang 
lain –berani menjadi diri sendiri.

• Punya pengendalian diri yang baik (tidak moody 
dan emosinya stabil).

• Memiliki internal locus of control (memandang 
keberhasilan atau kegagalan tergantung dari usaha 
diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib 
atau keadaan serta tidak tergantung/mengharapkan 
bantuan orang lain).

• Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri 
sendiri, orang lain, dan situasi di luar dirinya.

• Memiliki harapan yang realistik terhadap diri 
sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, 
ia tetap mampu melihat sisi positif dan situasi yang 
terjadi.
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KARAKTERISTIK ATAU CIRI-CIRI INDIVIDU YANG 
KURANG PERCAYA DIRI

Beberapa ciri atau karakteristik individu yang 
kurang percaya diri, diantaranya adalah:
• Berusaha menunjukkan sikap konformis, 

sematamata demi mendapatkan pengakuan dan 
penerimaan kelompok.

• Menyimpan rasa takut/kekhawatiran terhadap 
penolakan.

• Sulit menerima realita diri (terlebih menerima 
kekurangan diri) dan memandang rendah 
kemampuan diri sendiri –namun di lain pihak 
memasang harapan yang tidak realistik terhadap 
diri sendiri.

• Pesimiss, mudah menilai segala sesuatu dari sisi 
negatif.

• Takut gagal, sehingga menghindari resiko dan tidak 
berani memasang target untuk berhasil.

• Cenderung menolak pujian yang ditujukan secara 
tulus (karena undervalue diri sendiri).

• Selalu menempatkan/memposisikan diri sebagai 
yang terakhir, karena menilai dirinya tidak mampu.

• Mempunyai external locus of control (mudah 
menyerah pada nasib, sangat tergantung pada 
keadaan dan pengakuan/penerimaan serta bantuan 
orang lain).

PERKEMBANGAN RASA PERCAYA DIRI
Pola Asuh

Para Ahli berkeyakinan bahwa kepercayaan diri 
bukanlah diperoleh secara instant, melainkan melalui 
proses yang berlangsung sejak usia dini, dalam 
kehidupan bersama orangtua. Meskipun banyak faktor 
yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang, namun 
faktor pada suh dan interaksi di usia dini, merupakan 
faktor yang amat mendasar bagi pembentkan rasa 
percaya diri. Sikap orangtua, akan diterima oleh anak 
sesuai dengan persepsinya pada saat itu. Orangtua 
yang menunjukkan kasih, perhatian, penerimaan, cinta 
dan kasih sayang serta kelekatan emosional yang tulus 
dengan anak, akan membangkitkan rasa percaya diri 
pada anak tersebut. Anak akan merasa bahwa dirinya 
berharga dan bernilai di mata orangtuanya. Dan, 
meskipun ia melakukan kesalahan, dari sikap orangtua 
anak melihat bahwa dirinya tetaplah dihargai dan 

dikasihi. Anak dicintai dan dihargai bukan tergantung 
pada prestasi atau perbuatan baiknya, namun karena 
eksistensinya. Di kemudian hari anak tersebut akan 
tumbuh menjadi individu yang mampu menilai positif 
dirinya dan mempunyai harapan yang realistik terhadap 
diri –seperti orangtuanya meletakkan harapan realistik 
terhadap dirinya.

Lain halnya dengan orangtua yang kurang 
memberikan perhatian pada anak, atau suka mengkritik, 
sering memarahi anak namun kalau anak berbuat baik 
tidak pernah dipuji, tidak pernah puas dengan hasil 
yang dicapai oleh anak, atau pun seolah menunjukkan 
ketidakpercayaan mereka pada kemampuan dan 
kemandirian anak dengan sikap overprotective yang 
makin meningkatkan ketergantungan. Tindakan 
overprotective orangtua, menghambat perkembangan 
kepercayaan diri pada anak karena anak tidak belajar 
mengatasi problem dan tantangannya sendiri –segala 
sesuatu disediakan dan dibantu orangtua. Anak 
akan merasa, bahwa dirinya buruk, lemah, tidak 
dicintai, tidak dibutuhkan, selalu gagal, tidak pernah 
menyenangkan dan membahaagiakan orangtua. anak 
akan merasa rendah diri dimata saudara kandungnya 
yang lain atau di hadapan temantemannya.

Menurut para psikolog, orangtua dan masyarakat 
seringkali meletakkan standara dan harapan yang 
kurang realistik terhadap seorang anak atau pun 
individu. Sikap suka membandingbandingkan 
anak, mempergunjingkan kelemahan anak, atau pun 
membicarakan kelebihan anak lain di depan anak 
sendiri, tanpa sadar menjatuhkan harga diri anakanak 
tersebut. Selain itu, tanpa sadar masyarakat sering 
menciptakan trend yang dijadikan standar patokan 
sebuah prestasi atau pun penerimaan sosial. Contoh 
kasus yang riil pernah terjadi di tanah air. ketika seorang 
anak bunuh diri garagara dirinya tidak diterima masuk 
di jurusan A1 (IPA), meski dia sudah bersekolah di 
tempat yang elit; rupanya sang orangtua mengharap 
anaknya diterima di A1 atau paling tidak A2, agar kelak 
bisa menjadi dokter. Atau, orangtua yang memaksakan 
anaknya ikut les ini dan itu, hanya karena anakanak 
lainnya pun demikian.

Situasi ini pada akhirnya mendorong anak tumbuh 
menjadi individu yang tidak bisa menerima kenyataan 
dirinya, karena di masa lalu (bahkan hingga kini), setiap 
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orang mengharapkan dirinya menjadi seseorang yang 
bukan dirinya sendiri. Dengan kata lain, memenuhi 
harapan sosial. Akhirnya, anak tumbuh menjadi 
individu yang punya pola pikir: bahwa untuk diterima, 
dihargai, dicintai, dan diakui, harus menyenangkan 
orang lain dan mengikuti keinginan mereka. Pada saat 
individu tersebut ditantang untuk menjadi diri sendiri 
–mereka tidak punya keberanian untuk melakukannya. 
Rasa percaya dirinya begitu lemah, sementara 
ketakutannya terlalu besar.

POLA PIKIR NEGATIF
Dalam hidup bermasyarakat, setiap individu 

mengalami berbagai masalah, kejadian, bertemu orang
orang baru, dan sebagainya. Reaksi individu terhadap 
seseorang atau pun sebuah peristiwa, amat dipengaruhi 
oleh cara berpikirnya. Individu dengan rasa percaya diri 
yang lemah, cenderung mempersepsi segala sesuatu 
dari sisi negatif. Ia tidak menyadari bahwa dari dalam 
dirinyalah semua negativisme itu berasal. Pola pikir 
individu yang kurang percaya diri, bercirikan antara 
lain:
• Menekankan keharusankeharusan pada diri 

sendiri (“saya harus bisa begini... saya harus bisa 
begitu”). Ketika gagal, individu tersebut merasa 
seluruh hidup dan masa depannya hancur.

• Cara berpikir totalitas dan dualisme: “kalau saya 
sampai gagal, berarti saya memanag jelek”.

• Pesimistik yang futuristik: satu saja kegagalan kecil, 
individu tersebut sudah merasa tidak akan berhasil 
meraih citacitanya di masa depan. Misalnya, 
mendapat nilai C pada salah satu mata kuliah, 
langsung berpikir dirinya tidak akan lulus sarjana.

• Tidak kritis dan selektif terhadap selfcriticism: 
suka mengkritik diri sendiri dan percaya bahwa 
dirinya memang pantas dikritik.

• Labeling: mudah menyalahkan diri sendiri dan 
memberikan sebutansebutan negatif, seperti “saya 
memang bodoh”... “saya ditakdirkan untuk jadi 
orang sudah”, dan sebagainya.

• Sulit menerima pujian atau pun halhal positif 
dari orang lain: ketika orang memuji secara 
tulus, individu langsung merasa tidak enak dan 
menolak mentahmentah pujiannya. Ketika diberi 
kesempatan dan kepercayaan untuk menerima 

tugas atau peran yang penting, individu tersebut 
langsung menolak dengan alasan tidak pantas dan 
tidak layak untuk menerimanya.

• Suka mengecilkan arti keberhasilan diri sendiri: 
senang mengingat dan bahkan membesarbesarkan 
kesalahan yang dibuat, namun mengecilkan 
keberhasilan yang pernah diraih. Satu kesalahan 
kecil, membuat individu langsung merasa menjadi 
orang tidak berguna.

MEMUPUK RASA PERCAYA DIRI
Untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang 

proporsional maka individu harus memulainya dari 
dalam diri sendiri. Hal ini sangat penting mengingat 
bahwa hanya individu yang bersangkutan yang dapat 
mengatasi rasa kurang percaya diri yang sedang 
dialaminya. Beberapa saran berikut mungkin layak 
menjadi pertimbangan jika anda sedang mengalami 
krisis kepercayaan diri.
Evaluasi Diri Secara Obyektif

Belajar menilai diri secara obyektif dan jujur. 
Susunlah daftar “kekayaan” pribadi, seperti prestasi 
yang pernah diraih, sifatsifat positif, potensi diri baik 
yang sudah diaktualisasikan maupun yang belum, 
keahlian yang dimiliki, serta kesempatab atau pun 
sarana yang mendukung kemajuan diri. Sadari semua 
assetasset berharga anda dan temukan asset yang 
belum dikembangkan. Pelajari kendala yang selama 
ini menghalangi perkembangan diri anda, seperti: pola 
berpikir yang keliru, niat dan motivasi yang lemah, 
kurangnya disiplin diri, kurangnya ketekunan dan 
kesabaran, tergantung pada bantuan orang lain, atau 
pun sebabsebab eksternal lain. Hasil analisa dan 
pemetaan terhadap SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Obstacles and Threats) diri, kemudian digunakan untuk 
membuat dan menerapkan strategi pengembangan diri 
yang lebih realistik.
Beri Penghargaan yang Jujur Terhadap Diri

Sadari dan hargailah sekecil apapun keberhasilan 
dan potensi yang anda miliki. Ingatlah bahwa semua 
itu didapat melalui proses belajar, berevolusi dan 
transformasi diri sejak dahulu hingga kini. Mengabaikan/
meremehkan satu saja prestasi yang pernah diraih, 
berarti mengabaikan atau menghilangkan satu jejak 
yang membantu anda menemukan jalan yang tepat 
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menuju masa depan. Ketidakmampuan menghargai 
diri sendiri, mendorong munculnya keinginan yang 
tidak realistik dan berlebihan; contoh: ingin cepat 
kaya, ingin cantik, populer, mendapat jabatan penting 
dengan segala cara. Jika ditelaah lebih lanjut semua itu 
sebenarnya bersumber dari rasa rendah diri yang kronis, 
penolakan terhadap diri sendiri, ketidakmampuan 
menghargai diri sendiri hingga berusaha matimatian 
menutupi keaslian diri.
Positif Thinking

Cobalah memerangi setiap asumsi, prasangka atau 
persepsi negatif yang muncul dalam benak anda. Anda 
bisa katakan pada diri sendiri, bahwa nobody’s perfect 
dan it’s okay if I made a mistake. Jangan biarkan pikiran 
negatif berlarutlarut karena atanpa sadar pikiran itu 
akan terus berakar, bercabang dan berdaun. Semakin 
besar dan menyebar, makin sulit dikendalikan dan 
dipotong. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai 
pikiran dan perasaan anda. Hati-hatilah agar masa 
depan anda tidak rusak karena keputusan keliru yang 
dihasilkan oleh pikiran keliru. Jika pikiran itu muncul, 
cobalah menuliskannya untuk kemudian di re-view 
secara logis dan rasional. Pada umumnya, orang lebih 
bisa melihat bahwa pikiran itu ternyata tidak benar.
Gunakan Self-Affirmation

Untuk memerangi negative thinking, gunakan self-
affimation yaitu berupa katakata yang membangkitkan 
rasa percaya diri. Contohnya:
• Saya pasti bisa!
• Saya adalah penentu dari hidup saya sendiri. Tidak 

ada orang yang boleh menentukan hidup saya!
• Bisa bisa belajar dari kesalahan ini. Kesalahan ini 

sungguh menjadi pelajaran yang sangat berharga 
karena membantu saya memahami tantangan.

• Sayalah yang memegang kendali hidup say ini.
• Saya bangga pada diri sendiri.
Berani Mengambil Resiko

Berdasarkan pemahaman diri yang obyektif, anda 
bisa memprediksi resiko setiap tantangan yang dihadapi. 
Dengan demikian, anda tidak perlu menghindari setiap 
resiko, melainkan lebih menggunakan strategistrategi 
untuk menghindari, mencegah atau pun mengatasi 
resikonya. Contohnya, anda tidak perlu menyenangkan 
orang lain untuk menghindari resiko ditolak. Jika 
anda ingin mengembangkan diri sendiri (bukan diri 

seperti yang diharapkan orang lain), pasti ada resiko 
dan tantangannya. Namun, lebih buruk berdiam diri 
dan tidak berbuat apaapa daripada maju bertumbuh 
dengan mengambil resiko. Ingat: No Risk, No Gain.
Belajar Mensyukuri dan Menikmati Rahmat 
Tuhan

Ada pepatah mengatakan yang mengatakan orang 
yang paling menderita hidupnya adalah orang yang 
tidak bisa bersyukur pada Tuhan atas apa yang telah 
diterimanya dalam hidup. Artinya, individu tersebut 
tidak pernah berusaha melihat segala sesuatu dari 
kaca mata positif. Bahkan kehidupan yang dialaminya 
selama ini tidak dilihat sebagai pemberian dari Tuhan. 
Akibatnya, ia taidak bisa bersyukur atas semua 
berkat, kekayaan, kelimpahan, prestasi, pekerjaan, 
kemampuan, keahlian, uang, keberhasilan, kegagalan, 
kesulitan serta berbagai pengalaman hidupnya. Ia 
adalah ibarat orang yang selalu melihat matahari 
tenggelam, tidak pernah melihat matahari terbit. 
Hidupnya dipenuhi dengan keluhan, rasa marah, iri hati 
dan dengki, kecemburuan, kekecewaan, kepahitan dan 
keputusasaan. Dengan “beban” seperti itu, bagaimana 
individu itu bisa menikmati hidup dan melihat halhal 
baik yang terjadi dalam hidupnya? Tidak heran jika 
dirinya dihinggapi rasa kurang percaya diri yang kronis, 
karena selalu membandingkan dirinya dengan rang
orang yang membuat “cemburu” hatinya. Oleh sebab 
itu, belajarlah bersyukur atas apapun yang anda alami 
dan percayalah bahwa Tuhan pasti menginginkan yang 
terbaik untuk hidup anda.
Menetapkan Tujuan yang Realistik

Anda perlu mengevalusi tujuantujuan yang anda 
tetapkan selama ini, dalam arti apakah tujuan tersebut 
sudah realistik atau tidak. Dengan menetapkan tujuan 
yang lebih realistik, maka akan memudahkan anda 
dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian 
anda akan menjadi lebih percaya diri dalam mengambil 
langkah, tindakan dan keputusan dalam mencapai 
masa depan, sambil mencegah terjadinya resiko yang 
tidak diinginkan.

Mungkin masih ada beberapa cara lain yang efektif 
untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Jika anda dapat 
melakukan beberapa hal seperti yang disarankan di 
atas, niscaya anda akan terbebas dari krisis kepercayaan 
diri. Namun demikian satu hal perlu diingat baikbaik 
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adalah jangan sampai anda mengalami over confidence 
atau rasa percaya diri yang berlebih-lebihan/
overdosis. Rasa percaya diri yang overdosis bukanlah 
menggambar kondisi kejiwaan yang sehat karena hal 
tersebut merupakan rasa percaya diri yang bersifat 
semu.

Rasa percaya diri yang berlebihan pada umumnya 
tidak bersumber dari potensi diri yang ada, namun 
lebih didasari oleh tekanantekanan yang mungkin 
datang dari orangtua dan masyarakat (sosial), hingga 
tanpa sadar melandasi motivasi individu untuk “harus” 
menjadi orang sukses. Selain itu, persepsi yang keliru 
pun dapat menimbulkan asumsi yang keliru tentang diri 
sendiri hingga rasa percaya diri yang begitu besar tidak 
dilandasi oleh kemampuan yang nyata. Hal ini pun bisa 
didapat dari lingkungan dimana individu dibesarkan, 
dari temanteman (peer group) atau dari dirinya sendiri 
(konsep diri yang tidak sehat). Contohnya seorang anak 

yang sejak lahir ditanamkan oleh orangtua, bahwa 
diriya adalah spesial, istimewa, pandai, pasti akan 
menjadi orang sukses, dan sebagainya namun dalam 
perjalanan waktu anak itu sendiri tidak pernah punya 
track record of success yang riil dan original (atas dasar 
usahanya sendiri). Akibatnya, anak tersebut tumbuh 
menjadi seorang manipulator dan otoriter memperalat, 
menguasai dan mengendalikan orang lain untuk 
mendapatkan apa yang dia inginkan. Rasa percaya diri 
pada individu seperti itu tidaklah didasarkan oleh real 
competence, tapi lebih pada faktorfaktor pendukung 
eksternal, seperti kekayaan, jabatan, koneksi, relasi, 
back up power keluarga, nama besar orangtua, dan 
sebagainya. Jadi, jika semua atribut itu ditanggalkan, 
maka sang individu tersebut bukan siapasiapa. Jadi 
percaya diri akan lebih baik lagi, jika dibarengi rasa 
sabar, jujur dan ikhlas dalam mengarungi kehidupan 
seharihari.
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PENDAHULUAN
Pentingnya kepemimpinan dan 
Integritas sebagai kunci pokok 
manajemen dalam mencoba dan 
mencari solusinya untuk 
menangani ekonimi, bisnis, hukum, 
dan politik di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 

Demikian pula masalahmasalah korupsi, kemiskinan, 
pengangguran, kesehatan, pendidikan, musibah demi 
musibah, dan ancaman krisis ekonimi di NKRI, 
sehingga mengesankan Indonesia negeri elok ini, yang 
kaya sumber daya alamnya seakanakan bagaikan air 
keruh yang berwajah muram.

PERMASALAHAN UTAMA BANGSA
Indonesia adalah negeri yang masih terus ditekan 

krisis, sejak bencana itu datang pada pertengahan 
1997. Sedangkan negerinegeri lain telah bangkit, 
seperti Vietnam, Thailand, dan Cambodia dan jauh 
lebih sejahtera dibandingkan dengan sebelum krisis. 
Indonesia bagai ibarat memasuki terowongan yang kita 
berada didalamnya. Celakanya, kita tak tahu apakah 
kita sudah berada dekat dengan ujung terowongan, atau 
kita masih di tengah, atau justru kita masih belum jauh 
banyak dari titik awal terowongan. Yang kita temuai 
hanyalah kegelapan.

Siapa yang tak tertekan jika selama 16 tahun 
kita harus berada dalam gelap, walaupun kita sudah 
meninggalkan Orde Baru dan mengalamai Orde 
Reformasi yang nampaknya kebablasan (ada perubahan 
tetapi belum optimal), karena belum mensejahterakan 
rakyat, bahkan nampaknya tambah melebar antara 
jurang si miskin dan si kaya.

Biaya hidup makin mahal, daya beli kian menurun, 
pengangguran bertambah. Koperasikoperasi dan 

industriindustri rumah tangga belum meningkatkan 
kesejahteraan rakyat tingkat bawah.

Bertani makin tak menguntungkan. Gaji pegawai 
terus meningkat walaupun tidak sebanding antara PNS 
dan pegawai swasta maupun dengan PNS yang BUMN 
dan BUMS, korupsi makin mewabah dan merajalela, 
walaupun sudah ada usaha yang positif dan ada 
kemajuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Sekolah makin mahal, berpergian juga mahal, namun 
hargaharga kebutuhan pokok terus melambung. 
Sementara malmal dan hypermarket menjamur, 
barangbarang impor membanjir. Duit melimpah di 
atas, namun kurang di bawah. Harapan itulah yang 
mereka pupuk, secercah cahaya. Itulah yang mereka 
hiduphidupkan. Daya hidup masyarakat kita memang 
luar biasa. Hidup sesusah apapun selalu bisa dijalani. 
namun tak semuanya mampu. Sebagian menjadi 
gaduh mereka butuh energi untuk memantik harapan, 
untuk terus menghidupkan secercah cahaya di dalam 
batinnya.

Negara dan pemerintah adalah yang paling ber
tanggungjawab untuk mendistribusikan energi 
pemantik tersebut. Energi itu berupa perlindungan 
hakhak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Mereka bisa aman berdagang, berusaha dan 
bekerja, juga terjamin kesehatan dan pendidikannya. 
Oleh karena itu, negara dan pemerintah harus berusaha 
untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya.

KEPEMIMPINAN SPIRITUAL
Kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan 

yang dapat memimpin atau mengendalikan diri sendiri 
berdasarkan kecerdasan spiritual yang dipunyai, 
sebelum memimpin orang lain.

Ada beberapa pertanyaan yang dapat meningkatkan 
kualitas kepemimpinan, yaitu bagaimana jika kualitasa 

Kepemimpinan Spiritual dan Integritas 
Moral Permasalahan Utama Bangsa

Oleh: Ir. Deddy Suhartrislakhadi, M.Ed.
Widyaiswara Utama LAN dan Pusat Diklat Kehutanan
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hidup anda setiap hari terus meningkat? Bagaimana 
jika anda dapat menemukan cemerlang dan kekuatan 
sikap yang selalu dapat mengarahkan perbuatan anda 
kepada pilihan yang tepat dan benar? Bagaimana 
jika anda mampu mengubah kesulitan menjadi awal 
kebangkitan anda?

Materi kepemimpinan yang benar berfokus kepada 
kecerdasan spiritual ini lebih dari sekedar teori, tetapi 
berdasarkan pengalaman nyata. Tidah hanya untukk 
memompa semangat, tetapi menuntun menjadi 
tindakan praktis yang aplikasi.

Perubahan sifat dan gaya pemimpin yang dihasilkan 
didasarkan pada kekuatan spiritual, baik dalam skala 
individu maupun organisasi. Jika secara sungguh
sungguh pimpinan organisasi, pemerintah, swasta, 
bisnis, dan nirlaba memahami dan melaksanakan 
perubahan pada kepemimpinan yang berkekuatan 
spiritual, maka akan mampu mencapai taraf hidup 
yang penuh berkah. Yaitu kehidupan yang senantiasa 
menambah kebaikan, bukan hanya bertambah harta, 
dapat jabatan atau naik pangkat, tetapi bertambah 
kebahagiaan hakiki untuk mencapai Ridho Allah SWT. 
dalam menjalani kehidupan dunia dan menghadapi 
kehidupan akhirat.

Manfaat yang didapat dari kepemimpinan yang 
benar berkekuatan spiritual adalah:
• Memperjelas visi kesuksesan hidup.
• Merangkap peluangpeluang perbaikan kualitas 

hidup.
• Selalu bersemangat kendali dalam kondisi sulit.
• Fokus yang tepat pada kekuatan, peluang, dan hasil.
• Menyusun langkahlangkah strategis dan 

mendapatkan apa yang benarbenar diimpikan 
dengan niat yang ikhlas dan jalan yang benar.

• Memiliki kemampuan berfikir cemerlang.
• Memilih dan mengarahkan perbuatan dan tindakan 

secara tepat dan benar.
• Mengajak orang lain agar mau dengan sukarela 

mengikuti langkahlangkah kita mewujudkan visi 
bersama.

• Menyeimbangkan kehidupan materi, kemanusiaan, 
etika, dan spiritual.

• Menjadi hamba yang pandai mensyukuri segala 
nikmat yang Allah berikan.

MORAL, IMAN, ILMU, AMAL, DAN IKHLAS
Setiap manusia tidak bisa menjalani kehidupan 

yang baik dan benar atau mencapai sesuatu yang 
bermanfaat bagi kemanusiaan dan peradaban manusia, 
tanpa memiliki integritas moral dengan memperkokoh 
keimanan dan keyakinan.

Sebab manusia yang tidak memiliki iman yang 
kokoh akan menjadi manusia yang sepenuhnya hanya 
mementingkan diri sendiri, raguragu, goyah dan tidak 
mengetahui tugas serta kewajibannya sebagai hamba 
Allah dalam kehidupan ini.

Iman bukanlah sekedar percaya dan membenarkan 
saja. Kepercayaan dan pembenaran memerlukan 
pembuktian yang menunjukkan sah atau tidaknya iman 
tersebut. Karena itu, iman yang sempurna tidak sekedar 
melekat dihati, tetapi merupakan pengungkapan 
dengan lisan, berfikir dengan ilmu dan pembuktian 
dengan amal perbuatan disertai dengan ikhlasa. 
Karenanya, iman akan kokoh, mantap dan bermanfaat, 
jika disertai ilmu, amal dan ikhlas serta kejujuran yang 
hakiki.

Berpikir tandanya berilmu, maka mencari ilmu 
adalah proses seseorang didalam mengembangkan 
pikirannya. Orang yang berilmu adalah orang yang 
menggunakan akal dalam otaknya untuk mendapatkan 
cahaya yang menerangi kegelapan.

Ilmu seseorang senantiasa memberikan manfaat 
bagi dirinya dan orang lain, jika disertai amalan dan 
ikhlas. Sebaikbaiknya manusia adalah yang memberi 
manfaat kepada sesamanya. Maka berpikir, berkata dan 
berbuat, harus dibarengi dengan amalan yang ikhlas 
supaya menjadi ilmu yang bermanfaat.

PENUTUP
Agar dapat menyelesaikan masalah krisis tersebut, 

maka perlu kepemimpinan nasional yang mempunyai 
integritas moral. Integritas moral tersebut adalah:
1. Sesuatu elemen karakter yang mendasari tumbuh

nya.
2. Berperilaku jujur, tidak melakukan halhal yang 

bertentangan dengan hukum, peraturan, dan etika.
3. Satunya kata dengan perbuatan baik dan benar 

yang bertanggungjawab.
4. Memerankan sikap, perilaku dan kejujuran sesuai 

harapan masyarakat.
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5. Dapat memanfaatkan kekhilafan yang tidak di
sengaja dan dapat menerima perbedaan yang jujur, 
namun tidak ada kompromi bagi pelanggaran
pelanggaran prinsip.
Disamping integritas moral tersebut, dalam 

menangani krisis ini, perlu pemimpin yang memiliki 
dua karakter utama, yaitu Amanah dan Berilmu. 
Pemimpin yang amanah akan meletakkan tugas dan 
tanggungjawabya diatas kepentingan apapun, artinya 
lebih mengutamakan kemashalatan dan kepentingan 
rakyat daripada kepentingan bisnis keluarga atau 
kepentingan politik pribadi maupun golongan.

Pemimpin yang amanah akan lahir dari seorang 
pemimpin yang memiliki pemahaman bahwa jabatan 
apapun adalah ujian dari Allah dan bukan kehormatan. 
Pemimpin amanah merupakan seorang pemimpin 
yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah 
dan Rasulnya. Tetapi jika pemimpin dalam suatu 
jabatan tidak dilandasi keimanan dan ketakwaan, akan 

melahirkan khianat dan korupsi. Seperti pantun berikut 
ini:

Kurang pikir kurang siasat
Tentu pemimpinmu akan tersesat
Jaga amanah dan jangan khianat
Pegang kokoh laksanakan amanat rakyat

Kalau amanah sudah ditangan
Banykkan sabar teguhkan iman
Kuatkan semangat kokohkan pendirian
Bulatkan hati mencapai Tuhan

Selanjutnya pemimpin yang berilmu akan melahir
kan kebijakan yang berkesinambungan dan menjadi 
solusi bagi permasalahan rakyatnya. Pemimpin berilmu 
tidak mungkin hanya mengandalkan laporan yang “Asal 
Bapak Senang (ABS)” tanpa melakukan verifikasi.

Jadi pemimpin yang berintegritas moral itu, harus 
mempunyai IMANILMUAMAL & IKHLAS yang 
didasari sifat jujur, sabar, syukur, dan mendapatkan 
ridha Allah SWT.
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Menurut Yundahamasah (2013), 
lingkungan adalah segala sesuatu 
yang ada di sekitar manusia yang 
mempengaruhi kelangsungan 
kehidupan kesejahteraan manusia 
dan makhluk hidup lain baik secara 
langsung maupun secara tidak 

langsung.
Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan 

moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. 
Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang 
menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat 
sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. 
Adapun halhal yang harus diperhatikan sehubungan 
dengan penerapan Etika Lingkungan sebagai berikut: 
(a)   Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang 
tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua 
kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri, 
(b) Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya 
selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, 
keseimbangan dan keindahan alam, (c)   Kebijaksanaan 
penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk 
bahan energi, (d)  Lingkungan disediakan bukan untuk 
manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup 
yang lain.

Di samping itu, Etika Lingkungan tidak hanya 
berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, 
namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan 
alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia 
yang mempunyai dampak pada alam dan antara 
manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam 
secara keseluruhan.

Etika Lingkungan disebut juga Etika Ekologi. 
Etika Ekologi selanjutnya dibedakan dan menjadi 
dua  yaitu “Etika Ekologi Dalam”  dan “Etika Ekologi 
Dangkal”. Selain itu Etika Lingkungan juga dibedakan 
lagi sebagai Etika Pelestarian dan Etika Pemeliharaan. 
Etika Pelestarian adalah etika yang menekankan pada 

mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan 
manusia. Sedangkan Etika Pemeliharaan dimaksudkan 
untuk mendukung usaha pemeliharaan lingkungan 
untuk kepentingan semua makhluk.

Etika Ekologi Dangkal adalah pendekatan terhadap 
lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan 
sebagai sarana untuk kepentingan manusia, yang 
bersifat antroposentris. Etika Ekologi Dangkal ini 
biasanya diterapkan pada filsafat rasionalisme dan 
humanisme serta ilmu pengetahuan mekanistik 
yang kemudian diikuti dan dianut oleh banyak ahli 
lingkungan. Kebanyakan para ahli lingkungan ini 
memiliki pandangan bahwa alam bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara 
umum, Etika ekologi dangkal ini menekankan: (a) 
manusia terpisah dari alam, (b) mengutamakan hak
hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan 
tanggung jawab manusia, (c) mengutamakan perasaan 
manusia sebagai pusat keprihatinannya, (d) kebijakan 
dan manajemen sumberdaya alam untuk kepentingan 
manusia, (e) norma utama adalah untung rugi, (f) 
mengutamakan rencana jangka pendek, (g) pemecahan 
krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk 
khususnya di negara miskin, (h) menerima secara 
positif pertumbuhan ekonomi.

Etika Ekologi Dalam adalah pendekatan terhadap 
lingkungan yang melihat pentingnya memahami 
lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling 
menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan 
makna yang sama. Etika Ekologi Dalam ini memiliki 
prinsip yaitu bahwa semua bentuk kehidupan memiliki 
nilai bawaan dan karena itu memiliki hak untuk 
menuntut penghargaan karena harga diri, hak untuk 
hidup dan hak untuk berkembang. Premisnya adalah 
bahwa lingkungan moral harus melampaui spesies 
manusia dengan memasukkan komunitas yang lebih 
luas. Komunitas yang lebih luas disini maksudnya adalah 
komunitas yang menyertakan binatang dan tumbuhan 
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serta alam. Secara umum, Etika Ekologi Dalam ini 
menekankan halhal berikut: (a) manusia adalah 
bagian dari alam, (b) menekankan hak hidup mahluk 
lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, 
tidak boleh diperlakukan sewenangwenang, (c) 
prihatin akan perasaan semua mahluk dan sedih kalau 
alam diperlakukan sewenangwenang, (d) kebijakan 
manajemen lingkungan bagi semua mahluk, (e) alam 
harus dilestarikan dan tidak dikuasai, (f) pentingnya 
melindungi keanekaragaman hayati, (g) menghargai 
dan memelihara tata alam, (h) mengutamakan tujuan 
jangka panjang sesuai ekosistem. (i) mengkritik sistem 
ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif 
yaitu sistem mengambil sambil memelihara.  

Revolusi mental para rimbawan dalam mengemban 
tugasnya menurut penulis memerlukan pemahaman 
tentang “etika” dan menerapkannya menjadi “laku” 
dalam tanggungjawab profesionalnya sebagai 
rimbawan. Rimbawan seharusnya mendalami, 
memahami Etika “Ekologi Dalam” ketika mengemban 
tugasnya, baik di lapangan maupun dalam tataran 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan. 

Penulis mengajukan Sepuluh Etika Rimbawan, 
untuk kita bahas dan renungkan bersama sama, sebagai 
bagian dari Revolusi Mental Rimbawan Indonesia. 
Kalau para rimbawan mampu melaksanakan beberapa 
etika saja dari kesepuluh etika tersebut, Insya Allah, 
akan terjadi perubahan perubahan sikap mental yang 
mendasar di tingkat pengambil kebijakan dan juga 
berdampak nyata di tataran masyarakat terutama yang 
tinggal di pinggiran hutan yang kehidupannya sangat 
tergantung dari sumberdaya hutan tersebut. Apalagi 
kalau mampu menerapkan semua prinsipprinsip 
dalam etika tersebut. Kesepuluh Etika Rimbawan 
Indonesia yang penulis usulkan untuk menjadi bahan 
renungan dan diskusi kita bersama diuraikan sebagai 
berikut: 

PERTAMA: “MEMANUSIAKAN MANUSIA“, 
Etika ini menempatkan “masyarakat sebagai 

subyek”, dan mengupayakan melibatkannya dalam 
seluruh siklus manajemen pengelolaan hutan dan 
lingkungan. Apabila kita memiliki cara pandang 
masyarakat di sekitar hutan itu sebagai subyek, 
maka kita akan memiliki empati yang kuat. Kita akan 

“memanusiakan” mereka dan memandang mereka 
sebagai bagian dari solusi dari persoalanpersoalan 
yang dihadapi dalam membangun hutan, menjaga 
hutan, atau memanfaatkan potensi hutan dengan 
penuh rasa tanggung jawab. Masyarakat sebagai subyek 
juga berimplikasi bahwa manfaat hutan diupayakan 
sebesarbesarnya untuk masyarakat, khususnya yang 
tinggal di sekitar hutan itu, dengan tetap berpegang 
pada kesimbangan antara kepentingan ekonomi, 
ekologi/lingkungan/kelestarian hutan dan sosial
budaya. Apabila benar bahwa 48 juta masyarakat tinggal 
dan menggantungkan hidupnya dari hutan, maka itu 
berarti suatu jumlah yang sangat besar hampir 25% 
dari penduduk Indonesia. Menempatkan masyarakat 
sebagai subyek juga mendorong kita untuk melibatkan 
mereka sejak awal dari siklus manajemen pengelolaan 
hutan yang lebih manusiawi. Mulai dari identifikasi 
masalah, merumuskan tujuan, merencanakan kegiatan, 
melaksanakan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan 
merevisi kembali (apabila memang diperlukan) tentang 
pernyataan masalah, dan tujuantujuan selanjutnya. 
Amartya Kumar Sen, begawan ekonomi dari India, 
menyatakan bahwa persoalan pengentasan rakyat 
dari kemiskinan, hanya bisa diatasi jika pembangunan 
dilandaskan pada “memanusiakan manusia”. Manusia 
tidak dianggap sebagai obyek pembangunan, tetapi di 
setiap lapisan masyarakat, manusia adalah subyek dari 
pembangunan itu sendiri (Kompas, 19/01/14).

KEDUA: MENGHORMATI MAHLUK HIDUP LAIN
Ini adalah penerapan konsep “Etika Ekologi 

Dalam”, dimana manusia adalah bagian dari seluruh 
komponen alam semesta. Lingkungan biotik, binatang, 
serangga sebagai polinator, tumbuhan, jazad renik, air, 
sistem perakaran, udara; lingkungan abiotik, geologi, 
bebatuan, dimana semuanya berinteraksi dalam sistem 
hubungan timbal balik yang saling memberi, saling 
bergantung, dan saling menguntungkan, termasuk 
pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Konsep ini 
selaras bila dikaitkan manusia sebagai wakil Tuhan 
di bumi. Manusia sebagai Khalifah. Manusia sebagai 
pembawa risalah, dan manusia sebagai pembawa 
rahmat seru sekalian alam. Keseimbangan alam 
tersebut telah mulai runtuh ketika manusia bersikap 
eksploitatif terhadap alam, terutama sejak revolusi 
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industri berlanjut sampai saat ini dimana penduduk 
bumi telah mencapai 6 milyar manusia. Kerusakan 
alam telah terjadi di berbagai belahan bumi dan hal ini 
akan terus memburuk apabila manusia tidak merubah 
sikap dan gaya hidupnya (lifestyle) yang boros akan 
penggunaan sumberdaya alam untuk mendukung pola 
kehidupannya, terutama mereka yang hidup di negara 
negara belahan bumi bagian Utara.

KETIGA: NO HARM, “TIDAK MELUKAI”, “AHIMSA”
  Berbagai persoalan kehutanan, konflik lahan, 

perambahan, illegal logging, yang ternyata ter
bukti dilakukan atas motifmotif untuk memenuhi 
kebutuhan dasar, karena mereka miskin, maka upaya 
penyelesainnya haruslah tidak dengan kekerasan, 
tidak dengan pemaksaan, tidak dengan senapan, 
tetapi dengan solusi kesejahteraan. Hukum harus 
tegak bagi cukong, pemodal, oknumoknum yang 
dengan sengaja memanfaatkan masyaraka miskin tak 
bertanah di sekitar hutan, untuk melakukan tindakan
tindakan yang menyalahi hukum. Sekali lagi, Forum 
Dialog itulah kendaraan yang seharusnya dibangun 
dan dipakai untuk mencari solusi bersama, dengan 
mempertimbangkan berbagai masukan, pendapat, dan 
aspirasi dari masyarakat.

Masyarakat harus bisa merasakan kehadiran 
“pemerintah” di halaman rumah mereka, di kehidupan 
keseharian mereka, ketika mereka menghadapi 
persoalanpersoalan konkrit, seperti masalah kayu 
bakar, makanan ternak, layanan kesehatan, sekolah 
bagi anakanaknya, akses jalan, pemiskinan oleh 
rintenir, pengijon, middleman, mendapatkan per
lindungan dan keadilan, dan banyak persoalan 
riil lainnya. Maka, penyelesaian masalah mereka 
juga memerlukan keterpaduan perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Kehadiran 
pemerintah yang tidak “sangar”, tidak menakutkan, 
dan layaknya sebagai “orang tua” sangat ditunggu 
masayarakat pinggir hutan. 

Pemerintah yang mau duduk dengan mereka 
dan mendengarkan berbagai kesulitan, harapan, dan 
pendapat atau pemikiran mereka. Reformasi Birokrasi 
harus menyentuh sampai ke wilayahwilayah seperti ini. 
Sikap mental aparat pemerintah yang santun dan lebih 
banyak turun ke bawah menyerapmemotret persolaan 

nyata. Masyarakat yang hidupnya serba sulit, tinggal 
di daerah terpencil di tepitepi hutan, adalah kekuatan 
nyata bagi pembangunan hutan dan kehutanan serta 
lingkungan hidup masa depan. Hal ini dapat terjadi 
apabila pemerintah melakukan tindakan yang tepat. 
Pemerintah dengan jajaran mesin birokrasinya 
sudah seharusnya berpihak pada yang lemah, bukan 
kepada yang kuat. Inilah model “blusukan”nya para 
rimbawan. “Ahimsa” atau nonviolence adalah sikap 
mental dan ajaran yang telah didalami dan ditunjukkan 
oleh Mahatma (Guru) Gandhi, dan akhirnya menjadi 
inspirasi bagi Nelson Mandela yang membawa Afrika 
Selatan menuju zaman pencerahan. 

KEEMPAT: MENGHORMATI HAK-HAK 
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN NILAI 
BUDAYANYA.

Ialah upaya kita untuk mempertimbangkan dan 
lebih menguatkan nilainilai adat dan budaya yang masih 
hidup dan nyata memiliki unsurunsur penghargaan 
terhadap alam, spirit menjaga dan melestarikan alam, 
ke dalam berbagai aspek pembangunan kehutanan. 
Banyak kawasan hutan yang secara adat masih dikuasai 
dan dijaga untuk kepentingan kehidupan kelompok
kelompok masyarakat adat. Manajemen kelola hutan 
kita harus menggali dan mendorong nilainilai ini 
masuk ke dalam bagian dari spirit kelola hutan 
bersama masyarakat. Di TN Kayan Mentarang, Provinsi 
Kalimantan Utara, dimana secara adat, kawasan taman 
nasional itu dimiliki oleh 11 Suku Daya Besar, dikelola 
dengan konsep yang melibatkan lembagalembaga adat 
setempat. Dibentuk Dewan Pertimbangan Pengelolaan, 
di mana berbagai persoalan dan perencanaan kelola 
taman nasional didiskusikan dan disepakati. Ini suatu 
contoh, bagaimana etika mengelola hutan kita saat ini 
dan menjadi harapan ke depan. Model ini bisa dicontoh 
di banyak kelola hutan produksi baik di HPT, HTI, 
Restorasi Ekosistem, Hutan Tanaman Rakyat, dan 
kawasan hutan lainnya. Menuju pengelolaan hutan 
yang lebih manusiawi dan aspiratif. 

Keragaman budaya dari masyarakat di seluruh 
Indonesia, semestinya menjadi pertimbangan 
penting dalam kita merumuskan langkahlangkah 
dalam mengelola hutan di tingkat tapak, di lapangan 
yang adaptif disesuaikan dengan kondisi dinamis 
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dan kekhasan di masingmasing lokasi. Kita perlu 
mengkoreksi pandangan bahwa kawasan hutan adalah 
laksana “kertas putih” tidak ada pemiliknya dan tidak 
ada sejarah penguasaannya yang diklaim oleh negara. 
Mungkin dari pola pendekatan etika seperti ini ada 
harapan kita bersama mewujudkan motto Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan: “Hutan Lestari 
Masyarakat Sejahtera”. Di hutan produksi Kabupaten 
Bulukumba, Sulawesi Selatan, terdapat Masyarakat 
Hukum Adat Ammatoa Kajang, yang telah terbukti 
melestarikan hutan adatnya secara konsisten dan penuh 
tanggungjawab, walaupun luasnya hanya 301 hektar. 
Mereka menempatkan hutan adat sebagai warisan 
yang harus dilestarikan, dijaga, dirawat, dan bahkan 
tidak pernah diambil apapun darinya. Mereka sudah 
mensyukuri keberadaan hutan warisan nenek moyang 
itu sebagai hutan keramat atau sacred forest, yang 
berkah manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat 
Ammatoa Kajang setiap hari sejak dahulu sampai saat 
ini. Sungguh sikap penghormatan kepada alam yang 
patut ditiru. Mereka sudah menerapkan Etika Ekologi 
Dalam. Hutan Adat mereka saat ini sedang dalam 
proses pengakuan secara resmi oleh Pemerintah.

KELIMA. MEMADUKAN TRADISIONAL WISDOM 
DENGAN SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Etika menghormati kearifan tradisional dari 
masyarakatmasyarakat khususnya yang tinggal di 
sekitar hutan atau bahkan tinggal di dalam hutan, 
adalah modal utama. Memadukannya dengan scientific 
knowledge atau ilmu pengetahuan modern, adalah 
kekuatan yang besar. Pada kondisi tertentu, kearifan 
tradisional mampu menjawab berbagai persoalan 
pelestarian hutan, pengelolaan lahan pertanian 
tradisional, yang telah dipraktikkan masyarakat sejak 
nenek moyangnya. 

Pada kondisi yang lain, masukan dari IPTEK 
diperlukan untuk menggali lebih jauh nilainilai 
kemanfaatan plasma nutfah untuk obatobatan 
modern, sebagaimana yang dicontohkan dari TWA 
Teluk Kupang, yang ternyata potensi spongenya 
atau karang lunak (soft coral) memiliki prospek 
untuk materi penyembuhan kanker. Jamur tertentu 
dari hutan tropis yang telah diteliti oleh calon doktor 
dari Pusat Konservasi dan Rehabilitasi, Litbang 

Kehutanan, mampu menguraikan dampak lingkungan 
pencemaran minyak. Pembangunan hutan dengan 
menggunakan teknologi Silvikultur Intensif (SILIN) 
yang dikembangkan oleh Prof Soekotjo (Alhm) dan 
Prof Na’iem dari Fahutan UGM, juga membuktikan 
bahwa percepatan pembangunan hutanhutan baru 
(tanpa mengganggu keragaman hayati) nyata bisa 
dilaksanakan. IPTEK yang mendapatkan dukungan 
kebijakan Direktur Jenderal BPK Nomor SK.226/VI
BPHA/2005 tangal 1 September 2005 tentang TPTI 
Intensif, perlu terus diupayakan untuk dilaksanakan 
dalam skala yang lebih luas. Halhal tersebut di atas 
membuktikan bahwa IPTEK harus dimanfaatkan 
untuk membangun hutan Indonesia. Bukan hanya 
untuk hutan Indonesia. Hasilhasil riset di kawasan 
hutan akan berguna untuk kepentingan kemanusiaan 
dalam arti luas. Upayaupaya itu masih harus terus 
ditingkatkan dan didukung oleh kebijakan nasional 
yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan serta 
konsisten.

KEENAM: JEJARING KERJA MULTIPIHAK-
MULTIDISIPLINER

Etika ini mencul dari kesadaran bahwa untuk 
mengelola hutan dengan segala karakteristiknya 
itu, tidak akan pernah mampu dikelola oleh hanya 
kelompok rimbawan. Mengurus hutan (di Indonesia) 
tidak cukup hanya oleh rimbawan saja. Ciptaan Tuhan 
ini, sangat luar biasanya karena ia tumbuh di muka 
bumi sebagai hasil dari proses asosiasi yang panjang 
dari aspek geologi, gerakan lempeng, kegunungapian, 
pembentukan dan pergerakan tanah, iklim, kelerengan, 
posisinya di permukaan bumi, yang berakibat pada 
pembentukan pola sebaran flora dan fauna yang 
beragam. Kondisi ini masih ditambah dengan pola
pola ketergantungan manusia pada awal kehidupannya 
kepada sumberdaya hutan beserta seluruh isinya, 
yang membentuk kebudayaan manusia dan polapola 
pembentukan hutan, ragam dan sebaran flora dan 
faunanya. Maka, dalam mengurus hutan, kawasan 
hutan, kita perlu mendapatkan dukungan dari berbagai 
disiplin keilmuan, berbagai pengalaman empiris pakar, 
praktisi, pengamat, pemerhati, pejuang lingkungan baik 
individu maupun lembaga, kaum agamawan dengan 
lembaga pesantren, gereja, perencana pembangunan, 
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kelompokkelompok pengajian, pramuka, pecinta 
alam, kader konservasi, dan lain sebagainya. Rimbawan 
dengan ilmu kehutanan tidak akan cukup mampu dalam 
merspon berbagai persoalan hutan dan kehutanan 
yang bukan sekedar persoalan silvikultur, teknologi 
kayu, tetapi juga masalah sosial, budaya, antropologi, 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan 
lain sebagainya.

Jejaring multipihak, multidisiplin Ilmu merupakan 
suatu keharusan, apabila kita ingin mendapatkan 
manfaat dari banyaknya “rahasia” yang masih ter
kandung di dalam perut hutan belantara tropis dan 
kawasan konservasi di bawah lautan di satu sisi, dan 
upaya meningkatkan kecerdasan, keberdayaan, dan 
kemandirian masyarakat di sisi lainnya. Masyarakat 
seharusnya menjadi bagian dari jejaring ini dan 
mendapatkan manfaatnya baik secara langsung 
maupun tidak langsung.

KETUJUH: PRINSIP KEHATI-HATIAN
 Kecerobohan adalah sikap yang sejauh 

mungkin kita hindarkan. Terapkan prinsip kehati
hatian dalam pengelolaan sumberdaya alam, termasuk 
hutan. Kebijakan seharusnya disiapkan dengan 
matang didasarkan pada data dan infomasi yang valid. 
Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan berbagai 
kebijakan, yang dilakukan dengan benar dan jujur 
menjadi modal dasar dalam memperbaiki kebijakan ke 
depan. Pengalaman kerusakan hutanhutan produksi 
dengan skema HPH dengan pola monopoli dan dampak 
negatifnya di masa lalu menjadi bahan koreksi kita 
bersama. Konsistensi dan pengawasan yang ketat tanpa 
negosiasi, semestinya dapat menyelamatkan hutan
hutan tersebut. Apabila sistem Tebang Pilih Indonesia 
(TPI) dilaksanakan dengan konsekuen, maka masih ada 
harapan akan tumbuhnya hutan untuk siklus tebangan 
berikutnya. Pengalaman itu, kini menjadi pelajaran 
berharga agar dalam mengusahakan hutan, dilakukan 
dengan prinsipprinsip kelestarian dan dengan 
penawasan yang ketat. 

 Kebijakan Presiden RI melakukan Moratorium 
Hutan (INPRES No.10 tahun 2011. Penundaan izin 
baru di hutan primer dan gambut yang berada di hutan 
konversi, hutan lindung, dan hutan produksi, adalah 
langkahlangkah kehatihatian tersebut. Moratorium 

ini diperpanjang lagi dengan terbitnya INPRES No 
6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan 
Penyemperunaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan 
Lahan Gambut. Mengapa perlu menerapkan prinsip
prinsip kehatihatian? Selain aspek kerusakan hutan 
di masa lalu, tekanan dunia internasional untuk 
menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), juga 
karena kita dengan IPTEK yang ada banyak belum 
mampu mengungkapnya “manfaat” dari isi hutan
hutan alam tersebut bagi kepentingan kemanusiaan. 
Apabila tidak dicegah, maka tingkat kerusakan hutan
hutan alam akan terus meninggi, karena kemampuan 
kita untuk melakukan pemantauan dan cek lapangan 
akan ketaatan pengusaha masih sangat rendah. Prinsip 
kehatihatian ini bukan hanya berlaku di hutanhutan 
produksi, tetapi juga dalam pengelolaan seluruh fungsi 
hutan, termasuk di kawasan konservasi. Pemerintah 
yang telah mengalokasikan dan menetapkan 27,2 juta 
hektar kawasan hutan sebagai kawasan konservasi, 
juga dalam mengemban etika kehatihatian tersebut. 
Kawasan konservasi tersebut adalah bagian dari 64 
juta hektar hutan yang masih utuh atau 42,5 persen. 
Porsi yang cukup besar dari kawasan konservasi ini 
perlu dukungan kebijakan terpadu untuk mendorong 
peningkatan efektivitas pengelolaanya dengan 
berpegang pada etikaetika yang diusulkan tersebut di 
atas. 

KEDELAPAN: MEMBANGUN “GERAKAN”
Kesadaran adalah tindakan yang dilakukan dengan 

sadar. Ciri dari tidakan sadar dilandasai oleh tiga 
hal, yaitu bahwa setiap tindakan dilakukan dengan: 
(1) ikhlas, (2) senang, dan (3) semangat. Tindakan 
yang dilakukan secara sadar secara individu tidaklah 
mencukupi dalam melakukan perubahan yang besar 
dalam mengelola atau menyelamatkan lingkungan 
hidup, mengelola hutan. Ia harus berhimpun dalam 
tindakan secara bersama, terpadu, kolektif. Kesadaran 
bersama (collective awareness) yang dilakukan secara 
multipihak inilah yang menjadi cikal bakal dan modal 
dasar untuk melakukan perubahan dan perubahan 
yang nyata dirasakan di tingkat tapak, di lapangan. 

Kesadaran bersama ini menjadi cikal bakal dapat 
dilakukannya aksi bersama (collective action) atau aksi 
kolektif. Aksi kolektif inilah yang dapat disebut sebagai 
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“gerakan”. Kampanye yang terus menerus dilakukan 
dalam Penanaman Satu Miliar Pohon, misalnya 
sebenarnya dimaksudkan sebagai salah satu contoh 
upaya membangun suatu Gerakan Kesadaran Bersama 
Multipihak. Kini bukan saja Kementerian Kehutanan 
saja, banyak pihak yang mendukung program satu 
miliar pohon tersebut. From collective awareness 
to collective action. Dari gerakan di Indonesia akan 
berkontribusi pada tataran global, sehingga, menanam 
pohon menjadi kesadaran kita bersama. Program 
penghijauan dan reboisasi sejak akhir periode 1970, 
telah menghasilkan kesadaran membangun hutan di 
lahan milik masyarakat. 

Saat ini, telah lahir hutan rakyat di Jawa dan 
Madura, hampir seluas 2,7 juta hektar. Hasil kajian 
BKPH Wilayah XI bekerjasama dengan MFP II ini 
menganalisis data tutupan hutan rakyat pada tahun 
2003. Potensi kayunya pun telah dihitung dan 
mencapai 78 juta m3. Berkembangnya hutan rakyat ini 
tidak dapat dilepaskan dari pionir rimbawan dari Petak 
5 Wanagama, seperti Almh Prof Oemi Haniin Soeseno, 
Prof Soedarwono H, Pak Pardiyan, dan Pak Tri yang 
memulai mengubah ekosistem karst sejak tahun 1964 
menjadi hutan seperti saat ini dan menjadi contoh 
nyata bagi masyarakt Kab.Gunung Kidul dan meluas ke 
seluruh Jawa. 

KESEMBILAN: PELIBATAN PEREMPUAN
Ialah sikap mental dan etika kita untuk memper

timbangkan dan memperluas peranperan kaum 
perempuan dalam setiap langkah atau siklus manajemen 
kawasan hutan. Kerusakan lingkungan berdampak 
langsung pada kaum perempuan di pedesaan. Berbagai 
upaya konstruktif menyelamatkan hutan, inovasi baru 
memperbaiki lingkungan, dilakukan oleh perempuan. 
Pendidikan anakanak agar cinta pada lingkungan 
diemban kaum perempuan. Banyak di antara perempuan 
tangguh tersebut telah menerima Kalpataru, karena 
pengabdiannya yang luar biasa pada penyelamatan 
lingkungan dan menginspirasi masyakarat luas.

Seorang perempuan bernama Tri Mumpuni
Pendekar Lingkungan Hidup 2008 adalah contohnya. 
Ia mampu menggerakkan masyarakat dan menjadi 
motor pembangunan mikro (mini) hidro yang 
menghasilkan listrik di 60 lokasi tersebar di seluruh 

Indonesia. Usahanya membentang dalam tempo tidak 
kurang dari 17 tahun (Berita TransTV 17 Agustus 2010; 
jam 21:48). Puluhan penghargaan diterimanya dari 
berbagai kalangan, antara lain sebagai Climate Hero 
dari WWF. 

Pada tanggal 20 Agustus 2010, harian Kompas 
memuat berita tentang orasi Eny Sudarmonowati, 
sebelum dikukuhkan sebagai Prof Riset. Ia sejak 1992 
melakukan penelitian intensif pemuliaan pohon hutan. 
Salah satu yang dipilih adalah sengonsalah satu jenis 
pohon cepat tumbuh (fast growing spesies) yang penting 
untuk rehabilitasi hutan atau dikembangkan sebagai 
penghasil kayu perkakas ringan. Hasil rekayasa genetik 
yang dilakukannya telah membuat pertumbuhan sengon 
1,5 kali lebih cepat dari sengon bukan hasil rekayasa. 
Diprediksi, panen yang semula menunggu 15 tahun bisa 
diperpendek menjadi 7 tahun saja. Yang bersangkutan 
juga mengungkapkan bahwa ia melakukan penelitian 
juga tentang Acacia mangium transgenik. Ada sengon 
mutan hasil radiasi sinar gamma, yang tahan hidup di 
lahan ex tailing, jadi kemungkinan besar bisa untuk 
bioremediasi. Ribuan hektar lahan eks pertambangan 
dapat segera dihijaukan dengan hasil riset ini.

Aleta Baun aktivis perempuan dari Timor Tengah 
Selatan, mendapatkan penghargaan dari Goldman 
Environmental Prize 2013 di San Fransisco, Amerika 
Serikat, pada 15 April 2013, atas upayanya yang gigih 
mempertahankan hutan dan Gunung Batu di lereng 
Gunung Mutis (Kompas, 20 April 2013). Ketiga contoh 
tersebut membuktikan peranan perempuan dalam 
perbaikan lingkungan hidup terbukti nyata. Kebijakan 
pemerintah ke depan harus mempertimbangkan 
keterlibat kaum perempuan lebih besar dalam setiap 
proses pembangunan dan dengan niat yang baik 
untuk mendorong peran mereka semakin besar dan 
menentukan. 

KESEPULUH: PELIBATAN KAUM MUDA
Mempertimbangkan tujuan jangka panjang 

dari pengelolan hutan dan lingkungan secara luas, 
maka isu kunci yang harus dipertimbangkan dalam 
kebijakan nasional adalah tentang pendidikan 
lingkungan dan peran kamu muda. Mereka kelompok 
potensial untuk terlibat dalam berbagai upaya dan 
gerakan penyelamatan lingkungan. Sudah sewajarnya 
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dibangun strategi pengelolaan hutan dan penyelamatan 
lingkungan dengan melibatkan kaum muda. Mereka 
yang akan mengambil tongkat estafet dari generasi 
tua saat ini, untuk dilanjutkan ke depan. Skala waktu 
yang dipakai dalam pengelolaan hutan dan isuisu 
lingkungan bukan hanya lima tahun, atau 10 tahun, 
tetapi 50100 tahun ke depan. Skala generasi, antar 
generasi, dan lintas generasi. Investasi pendidikan 
lingkungan saat ini akan menentukan hasilnya 20
30 tahun ke depan. Bonus demografi yang dialami 
Indonesia, dengan lebih dari 40% penduduknya 
dalam usia produktif, merupakan modal dasar untuk 
melakukan pewarisan best practices dalam pengelolaan 
sumberdaya alam dari generasi saat ini kepada generasi 
muda tersebut. Praktik kelola sumberdaya alam 
dan pemikiran pemikiran serta inovasi baru tentang 
pengelolaan sumberdaya alam harus didokumentasi 
dan diwariskan kepada generasi muda untuk terus 
dilanjutkan dan bahkan dikembangkan. Penemuan 
spesies baru, spesies hasil rekayasa genetik, harus terus 
dipacu untuk diujicobakan di lapangan.

Generasi mudalah yang akan memainkan peran 
kesejarahan besar di masa depan, bukan generasi tua. 
Generasi yang lahir pada periode akhir 1990an akan 
membawa tongkat estafet pembangunan lingkungan 
dan kehutanan di Indonesia sampai melewati tahun 
2050 dimana penduduk dunia sudah mencapai 9 milyar 
jiwa.

EPILOG
Etika semestinya menjadi spirit dari para rimbawan. 

Menjadi modal dasar dalam menyusun visi bersama 
untuk membangun hutan Indonesia. Namun demikian, 
rasanya semakin lama kita semakin tidak memandang 
perlu bicara tentang “Etika” atau lebih fokus lagi “Etika 
Rimbawan”. Atau bahkan kita telah melupakannya. 

Sepuluh Etika Rimbawan yang diajukan oleh penulis 
ditujukan untuk membangunkan kembali mimpi 
bersama tentang spirit kelola hutan dan lingkungan 
hidup di Indonesia. Mulai dari “Deklarasi Kaliurang” 
tahun 1967 sampai ke “Deklarasi Cangkuang” 1999, 
dan kemudian setelah 17 tahun, Deklarasi Cangkuang 
pun tinggal menjadi kenangan, apabila kita tidak 
menterjemahkannya ke dalam strategi dan aksi 
nyata yang harusnya dilakukan secara konsisten dan 

persisten. 
Kebijakan Perhutanan Sosial, yang ditetapkan 

dalam RPJMN 20152019 seluas 12,7 juta hektar 
kawasan hutan negara atau 10% dari luas hutan di 
seluruh tanah air untuk masyarakat pinggir hutan, 
semoga akan berhasil apabila menerapkan Sepuluh 
Etika Rimbawan tersebut di atas. Dengan program 
ini, masyarakat pinggir hutan diberikan kepercayaan 
untuk mengelola dengan menempatkan masyarakat 
sebagai pelaku utamanya. Kebijakan yang sebenarnya 
telah diperjuangkan sejak tahun 1978 dalam Kongres 
Kehutanan se Dunia ke VIII, dengan tema sentralnya 
“Forest for People”. 

Semoga tulisan pendek tentang Etika Rimbawan 
ini dapat mengusik “tidur nyenyak” para rimbawan 
Indonesia, dan para pecinta lingkungan, untuk bangkit 
dan menemukan kembali spirit dan jatidiri serta 
panggilan profesionalnya sebagai seorang rimbawan 
Indonesia. Tentu dengan tugas yang semakin berat 
pasca 46 tahun sejarah eksploitasi hutan skala komersial 
sejak tahun 1970. Semoga kita belum terlalu terlambat 
untuk memperkuat dan memperteguh Etika Rimbawan 
Indonesia dalam konteks dan situasi kekinian kondisi 
hutan dan lingkungan hidup di tanah air.
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LATAR BELAKANG
Sumberdaya hutan memiliki 
potensi multifungsi yang dapat 
memberi manfaat ekonomi, ling
kungan dan sosial bagi kesejahtera
an umat manusia. Manfaat tersebut 
terbagi kedalam kelompok hasil 
hutan kayu (HHK), dan hasil hutan 

bukan kayu (HHBK) mencakup jasa lingkungan. 
Ketentuan mengenai hasil hutan bukan kayu telah 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor: P.35/MenhutII/2007. Namun dalam 
pengelolaan sumberdaya hutan selama ini secara 
praktis lebih banyak berorientasi kepada hasil hutan 
kayu, padahal dari hasil penelitian manfaat sumberdaya 
hutan menunjukan bahwa manfaat hasil hutan kayu 
hanya sekitar 10%, sedang hasil hutan bukan kayu 
menempati porsi 90% dari total agregat manfaat 
sumberdaya hutan. Hasil hutan bukan kayu merupakan 
sumberdaya potensial yang kurang mendapat perhatian 
serius, baik dari aspek pengelolaan maupun pengem
bangan usaha pemanfaatannya, sehingga hasil hutan 
bukan kayu belum optimal dimanfaatkan sebagai 
sumberdaya efektif yang berperan dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan 
masyarakat.

Untuk mengefektifkan potensi manfaat multifungsi 
sumberdaya hutan, khususnya manfaat hasil hutan 
bukan kayu, pemerintah telah membuat kebijakan 
meningkatkan pemanfaatan pemungutan hasil hutan 
bukan kayu dan kemampuan pemerintah daerah, badan 
usaha, serta masyarakat secara terkoordinasi, yang 
diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor: P.19/MenhutII/2009, tentang 
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 
Nasional. Dalam kaitan ini Instansi Pemerintah Daerah 

yang menangani urusan kehutanan ditingkat provinsi, 
merupakan agen yang secara operasional bertanggung 
jawab dalam pengembangan potensi hasil hutan bukan 
kayu di tingkat provinsi.

Dengan mengambil contoh Dinas Kehutanan dan 
Perkebuan Provinsi Banten sebagai model, terdeteksi 
bahwa pengembangan usaha pemanfaatan hasil hutan 
bukan kayu, baik ditingkat hulu maupun hilir masih 
terkendala aspek teknologi, pengolahan dan pemasaran. 
Dalam hal ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat 
tradisional yang belum berorientasi pasar dan 
profesionalisme manajemen usaha yang masih lemah, 
namun demikian pertumbuhan usaha pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu memiliki prospek yang baik. 
Diperlukan upaya pemberdayaan untuk menumbuh
kembangkan dan mendorong kewirausahaan yang lebih 
profesional dan berkelanjutan dengan meningkatkan 
kemampuan teknis dalam manajemen usaha 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, mencakup teknik 
pengolahan dan maketing. Pada sisi lain, informasi 
potensi jenis komoditas hasil hutan bukan kayu belum 
secara definitif terinventarisir tingkat produktivitas 
dan kelestarian pengusahaannya. Oleh karena itu 
perlu menyelaraskan kelembagaan dan implementasi 
pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan 
permasalahan di lapangan.

PENETAPAN JENIS KOMODITAS HHBK UNGULAN 
SEBAGAI LANGKAH MAJU

Potensi jenis hasil hutan bukan kayu di Provinsi 
Banten cukup tinggi, meliputi jenis hasil hutan bukan 
kayu nabati dan hewani. Dari jenis komoditas hasil 
hutan bukan kayu sebanyak itu, hanya sebagian 
yang memenuhi kriteria sebagai jenis hasil hutan 
bukan kayu unggulan, yang ditetapkan berdasarkan 
kriteri ekonomi, kondisi biofisik dan lingkungan, dan 

Tantangan Masa Depan Rimbawan dalam 
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai 

Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
(Dengan Referens Khusus Provinsi Banten)

Oleh: Dodi Supriadi
Mantan Kepala Dinas Kehutanan SUMSEL
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keterlibatan masyarakat dalam pemanfatan yang 
diklasifikasikan kedalam aspek sosial, kelembagaan 
dan teknologi. (Peraturan Menteri Kehutanan No. 
P.21/MenhutII/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang 
Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasi Hutan 
Bukan Kayu Unggulan). Hasil kajian Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Provinsi Banten tahun 2010, telah 
mengidentifikasi jenisjenis komoditas hasil hutan 
bukan kayu yang masuk kriteria unggulan, sebanyak 
sepuluh jenis komoditas, terdiri dari jenis HHBK nabati 
yaitu: Aren, Bambu, Durian, Jamur tiram, Melinjo, 
Pandan; dan jenis hewani yaitu: Buaya, Rusa, Kijang, 
dan Lebah madu.

Beberapa jenis komoditas yang tergolong sebagai 
jenis komoditas HHBK lainnya seperti: Burung walet 
(Collocalia ficiphaga), Rotan (Calamus sp), Ulat sutera 
(Bombyx mori L), dan Kera ekor panjang (Macaca 
fascicularis), tidak memenuhi kriteria unggulan dari 
aspek manajemen dan aspek sosial, sehinga jenis 
ini tidak lolos uji untuk masuk dalam daftar HHBK 
unggulan. Selain itu terdapat jenis hasil hutan bukan 
kayu lainnya yang dikenal sebagai tanaman Etno
botanis, juga tidak masuk dalam kriteria Jenis HHBK 
unggulan, yang masuk dalam kelompok ini tercatat 
sebanyak 11 macam meliputi jenisjenis: tanaman 
obat, tanaman hias, tumbuhan aromatik, tumbuhan 
penghasil pangan, tumbuhan pakan ternak, tumbuhan 
penghasil pestisida, tumbuhan pewarna dan tanin, 
tumbuhan penghasil minuman, tumbuhan upacara 
adat, tumbuhan bahan anyaman/tali, dan tumbuhan 

untuk kayu bakar. Dari sekian banyak jenis hasil hutan 
bukan kayu tersebut, terpilih sebanyak sepuluh jenis 
yang lolos memenuhi uji kriteria unggulan, sebagaimana 
dirinci menurut nilai indikator tertimbang, disajikan 
dalam Tabel 1. Namun dari sepuluh jenis tersebut hanya 
tiga jenis yang ditetapkan dengan SK Gubernur sebagai 
“Jenis Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan 
Provinsi Banten”, yaitu: Aren (Arenga pinnata), Bambu 
(Bambusa Sp) dan Melinjo (Gnetum gnemon). Lihat 
Tabel 1.

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) ternyata mem
punyai sebaran yang berkorelasi dengan sebaran luas 
kawasan hutan yang dimiliki oleh masingmasing 
Kabupaten/Kota. Daerahdaerah yang memiliki 
kawasan hutan yang luas pada umumnya menjadi 
daerah sebaran atau pusat sebaran jenis komoditas 
HHBK tertentu. Untuk jenis Komoditas HHBK 
“unggulan Provinsi Banten”, yaitu: Aren tersebar di 
dua kabupaten, Bambu tersebar di tiga kabupaten, dan 
Melinjo tersebar di empat kabupaten. Jenis HHBK 
lainnya yang masuk kriteria unggulan, tetapi diluar 
jenis unggulan Provinsi Banten, yang mempunyai 
daerah sebaran utama di tiga kabupaten adalah jenis 
komoditas Durian dan Jamur Tiram, sedang untuk 
jenis komoditas Pandan dan Lebah Madu tersebar di 
dua kabupaten. Secara alami sebaran jenis komoditas 
HHBK tersebut mempunyai keterkaitan dengan 
kondisi ekologis daerah yang bersangkutan dan teknis 
pemanfaatannya sudah dikenal oleh masyarakat 
setempat. Untuk jenis komoditas HHBK hewani seperti 

Tabel 1. Daftar Jenis Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Yang Memenuhi Kriteria Unggulan di Provinsi Banten

No Komoditi

Nilai Indikator Tertimbang (NIT) Total Nilai 
Unggulan

(TNU)Ekonomi Biofisik dan 
lingkungan Kelembagaan Sosial Teknologi

1 Bambu 25.00 13.00 14.44 12.50 15.00 79.94
2 Melinjo 20.00 14.00 15.56 15.00 12.50 77.06
3 Buaya 30.00 10.00 17.78 5.00 12.50 75.28
4 Aren 16.67 10.00 14.44 10.00 12.50 63.61
5 Lebah madu 13.33 11.00 15.56 12.50 10.00 62.39
6 Pandan 15.00 11.00 6.67 15.00 12.50 60.17
7 Durian 15.00 11.00 10.00 7.50 12.50 56.00
8 Jamur tiram 13.33 11.00 11.11 7.50 12.50 55.44
9 Rusa & kijang 15.00 8.00 5.00 5.00 5.00 48.56

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Kajian Penetapan Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan 
Provinsi Banten 2010.
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Buaya, Rusa dan Kijang keterikatan terhadap habitat 
dalam kaitan dengan usaha pemanfaatannya, berbeda 
dari jenis komoditas HHBK nabati, pemanfaatan jenis 
komoditas HHBK hewani dapat dilakukan pada tempat 
secara buatan. Oleh sebab itu daerah sebaran usaha 
pemanfaatan Jenis komoditas HHBK ini tidak mengikuti 
pola sebaran ekologis yang pola usaha pemanfaatannya 
dilakukan dengan sistim penangkaran, penentuan 
lokasi usaha berdasarkan pertimbangan investasi yang 
berorientasi kepada kemudahan infrastruktur dan 
aspek pasar.

PERTUMBUHAN USAHA HASIL HUTAN BUKAN 
KAYU

Usaha pemanfaatan jenis komoditas hasil hutan 
bukan kayu di provinsi Banten menunjukan adanya 
perkembangan yang cukup baik, terutama untuk tiga 
jenis komoditas HHBK “Unggulan Provinsi Banten” 
yaitu Aren, Bambu dan Melinjo. Dalam kurun waktu 5 

tahun, dari 2010 sampai 2015, usaha pemanfaatan untuk 
ketiga jenis tersebut dilihat dari agregat peningkatan 
produktvitas berada diatas 40%. Pertumbuhan 
usaha jenis komoditas HHBK Melinjo menempati 
posisi paling tinggi yaitu sebesar 109%, kemudian 
Bambu 89,1%, dan Aren 43,6%. Usaha pemanfaatan 
Jenis komoditas HHBK lainnya, diluar jenis HHBK 
Unggulan Provinsi Banten, yang mempunyai prospek 
baik dan pertumbuhannya relatif pesat adalah usaha 
pemanfaatan jenis komoditas HHBK Jamur Tiram, 
dengan pertumbuhan sebesar 21,6% dan menyusul 
usaha Lebah Madu dengan pertumbuhan sekitar 5%.

Pertumbuhan usaha pemanfaatan komoditas HHBK 
lainnya, selain dari 5 jenis tersebut, masih rendah 
umumnya dibawah 5%. Untuk jenis komoditas HHBK 
Durian peningkatan produktivitasnya hanya sekitar 
0,5%, menurut informasi setempat hal ini berkaitan 
dengan adanya alih fungsi lahan dan penebangan 
pohon durian untuk kayu penghara. Pertumbuhan 

Tabel 2. Keadaan Umum HHBK Menurut Daerah Sebaran, Potensi Luas,
Unit Usaha dan Produksi Menurut Data Kajian HHBK Tahun 2010

No. Jenis hhbk
Daerah Sebaran Usaha Produksi

Keterangan
Kabupaten JMLH

Kecamatan
Luas
(Ha)

Unit Usaha
(UU)

Produksi 
Tahunan

01 Aren Lebak 20 2.298 20 11.811 (T) T = Ton
Pandeglang 3 317 4 180 (T) bh = buah/unit

02 Bambu Lebak 28 3.201 1.473 996,2 (T) lb = lembar
Pandeglang 4 - 46 834.135 (bt) bt = butir
Serang - - - 28.500 (lb) lt = lantai

03 Mlinjo Lebak 8 - 530 1.203 (T)
Pandeglang - - 13 982,4 (T)
Serang 28 1.920 28 8.119 (T)
Kt.Cilegon all - - 714 (T)

04 Pandan (unit) Lebak 3 321 4.052 243.120 (lb)
Pandeglang 1 253 14 535.943 (lb)

05 Durian (buah) Lebak 4 - - -
Pandeglang 2 977 - 772 (bt)
Serang 28 4.080 - 93.154 (bt)

06. Jamur tiram Lebak - - 1 43,8 (T)
Pandeglang - - 1 3,6 (T)
Serang 3 - 11 255,5 (T)

07 Lebah madu Lebak 5 - 5 1,3 (T)
Pandeglang 6 - 6 1,3 (T)

08 Burung Walet Lebak 33 - 60 90 (lt)
Pandeglang 1 - 1 1 (lt)
Serang 1 - 2 1 (lt)
Tangerang 1 - 2 4 (lt)

09 Buaya Kt. Serang 2 - 2 7.077 (ek)
10 Rusa dan Kijang Kt.Cilegon 1 - 1 21 (ek)

Sumber: Lapran Kajian Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Tahun 2010

34 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Artikel



usaha pemanfaatan jenis komoditas HHBK Pandan 
mnepati posisi rendah yaitu sebesar 0,05%. Untuk 
jenis komoditas HHBK Pandan tidak mengalami 
peningkatan, dan yang paling rendah adalah usaha 
pemanfaatan jenis komoditas HHBK Rusa dan kijang 
yang mempunya pertumbuhan negatif yaitu sebesar 
(–16,8%). Gambaran umum perkembangan usaha 
pemanfaatan jenis komoditas HHBK di Provinsi Banten 
disajikan dalam Tabel 3.

PERAN EKONOMI HHBK UNGGULAN
Keterlibatan masyarakat dan peran ekonomi 

merupakan kriteria utama yang memeberi nilai bobot 
besar terhadap jenis komoditas HHBK, yang menjadikan 
jenis tersebut terpilih sebagai jenis komoditas HHBK 
unggulan provinsi Banten. Aren, Bambu dan Melinjo 
adalah jenis HHBK yang spesifik, dan memiliki tingkat 
keterlibatan masyarakat cukup luas baik dalam usaha 
pemanfatan produk hulu maupun dalam prosesing 
produk hilir, serta penyerapan tenaga kerja lokal. 
Sehingga untuk ketiga jenis komoditas ini memiliki 
peran ekonomi lokal yang cukup signifikan dilihat dari 
potensi produksi, penyerapan tenaga kerja dan nilai 
uang yang dihasilkan. Gambaran secra rinci mengnai 
peran eonomi jenis komoditas HHBK unggulan Provinsi 
Banten disajikan dalam Tabel 4.

Dalam perbandingan dengan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten, besarnya 

kontribusi subsektor Kehutanan untuk tahun 2014 
terhadp PDRB Provinsi Banten adalah sebesar 0.23% 
dengan nilai rupiahnya sebesar Rp. 110,32 milyar 
(harga konstan). Bila dibandingkan dengan total nilai 
produk jenis komoditas HHBK unggulan Provinsi 
Banten sebesar Rp. 126.905.290.000. atau sekitar Rp. 
126,90 milyar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 
8.054 orang, cukup menyakinkan bahwa potensi 
ekonomi HHBK unggulan dapat dikembangkan lebih 
lanjut dan akan mampu melampaui nilai kontribusi 
PDRB SubSektor Kehutanan. Dalam kaitan ini peran 
ekonomi HHBK secara tidak langsung meningkatkan 
PDRB provinsi karena nilai yang dihasilkan masuk ke 
sektor ekonomi lain seperti sektor pertanian, industri 
dan perdagangan. Namun demikian bagi subsektor 
kehutanan dengan potensi HHBKnya tetap mempunyai 
peran penting karena memiliki daya dorong dan 
daya tarik (forward and backward linkages) untuk 
pertumbuhan sektorsektor lain didalam perekonomian 
wilayah provinsi.

TANTANGAN KEDEPAN BAGI RIMBAWAN
Potensi jenis komoditas HHBK sebagai sumberdaya 

berkemampuan mensuport kebutuhan supply bahan 
pangan dan bahan baku industri, menciptakan 
lapangan kerja hulu dan hilir, serta penyerapan 
tenaga kerja, yang secara umum masih belum banyak 
dikembangkan. Kondisi dilapangan masih banyak yang 

Tabel 3. Perkembangan Usaha Pemanfaatan Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan
Dari Tahun 2010 s/d 2015 dalam Skala Provinsi

No. Jenis Komoditas
HHBK

Kondisi Tahun 2010 Kondisi Tahun 2015 Keterangan 
Kenaikan Produksi

 (%)
Kelompok 

Usaha
Produksi Total 

(Ton)
Kelompok 

Usaha
Produksi Total 

(Ton)
1 Aren 24 1.583,00 82 2.272,75 43,6 
2 Bambu 60,8 10.247,00 115 19.381,00 89,1
3 Melinjo 571 10.964,40 603 22.964,00 109,4
4 Pandan 401 366,20 401 366,37 0,05
5 Durian - 37.742,90 - 37.933,00 0,5
6 Jamur Tiram 13 302,90 41 368,45 21,6
7 Lebah Madu 11 2,60 35 2,73 5,0
8 Burung Walet 65 1,44 65 1,44 0,0
9 Buaya 2 7.077 (ek) 2 7.420 (ek) 4,8

10 Rusa dan Kijang 1 21 (ek) 1 13 (ek) -16,8

Keterangan: Nilai produksi diperoleh dengan modifikasi kesetaraan hasil dalam Ton
 Kelompok usaha terdiri dari 20 s/d 25 pengrajin
 ek = ekor (satuan untuk buaya, rusa dan kijang)
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harus ditata. Selama ini pengembangan usaha HHBK 
belum optimal, produksi menggantungkan kepada 
kemurahan alam dengan cara manual, baik didalam 
kawasan hutan maupun pada lahan milik. Input 
teknologi dan informasi kearah pengembangan industri 
berbasis teknologi dan budidaya boleh dikatakan masih 
terbatas. 

Selain itu, keadaan umum pengembangan usaha 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dilihat dari 
aspek peraturan perundangan dilingkungan internal 
unitunit lembaga pemerintah daerah, dari hulu 
sampai hilir, masih belum terintegrasi dengan baik. 
Pengembangan usaha pemanfaatan HHBK di Provinsi 
Banten dilihat dari faktorfaktor yang berpengaruh 

sebagai pendorong maupuan sebagai penghambat 
dalam strategi pengembangannya (Tabel 5), dan dari 
hasil Analisis SWOT teridentifikasi faktor modal, 
teknologi, infrastruktur dan kelembagaan merupakan 
faktor yang menjadi kendala. Selain itu alih fungsi 
lahan, terkait dinamika sosial, menjadi ancaman yang 
perlu mendapat perhatian serius untuk kelestarian 
manfaat potensi sumberdaya HHBK. Dalam hal 
ini dibutuhkan adanya peran Pemerintah dalam 
bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk 
mendukung pengembangan potensi HHBK, sehingga 
menjadi potensi efektif dalam pembangunan ekonomi 
wilayah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 4. Peran Ekonomi HHBK Unggulan Provinsi Banten Dirinci Menurut Jumlah Produksi,
Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai Hasil Penjualan

No. Jenis Komoditas HHBK
Unggulan Prov. Banten

Unit
Prod.

Total 
Produksi

Serapan Tenaga
kerja (orang)

Nilai Hasil Penjualan
(Rp.000) Keterangan

1 Aren (Arenga pinnata) Ton 11.811,4 1.640 70.868.700 Gula aren
2 Bambu (Bambusa sp) Btg 3.397.158 2.122 16.985.790 Bambu

Ton 1.239,5 3.038 15.172.800 Anyaman
3 Melinjo (Gnetum gnemon) Ton 82.400,7 1.254 24.060.000 Emping

Total 8.054 126.905.290

(Sumber: Data tahun 2009 (diolah), dalam Laporan Kajian hasil hutan bukan kayu unggulan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Provinsi Banten, Tahun 2010)

Tabel 5. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pengembangan Usaha Pemanfaatan
Jenis Komoditas dengan Unsur Kekuatan dan Kelemahan Serta Total Nilai Bobot (TNB)

No. Faktor Berpengaruh Unsur Kekuatan Kelemahan Opportunity dan Ancaman Total Nilai Bobot (TNB)
1 Faktor internal Kekuatan(Strength) 2.29

Bahan baku melimpah 0.97
Biofisik lingkungan mendukung budidaya HHBK 1.13
Budidaya HHBK dikuasai 0.83
Kelemahan(Weakness) 3.41
Permodalan terbatas 0.80
Infrastruktur pendukung kurang memadai 0.73
Akses pasar terbatas 0.46
Kebijakan daeran ttg HHBK masih memah 0.81
Teknologi dan SDM pengolahan HHBK kurang 0.61

2 Faktor eksternal Peluang (Oppotunities) 3.73
Peluang pasar tinggi 2.53
Keunikan produk HHBK 1.20
Ancaman (Threats) 2.58
Alih fungsi lahan HHBK untuk nonPertanian 1.60
Produk sintetis di pasar (plastik) 0.98

(Sumber: Laporan Kajian hasil hutan bukan kayu unggulan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Tahun 2010)
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Suatu profesi, termasuk rimbawan, 
dapat terhapus di mata masyarakat 
akibat ketidakmampuannya dalam 
mengemban tugastugas yang 
menjadi tanggungjawabnya. 
Dalam dunia yang semakin terbuka 
saat ini, romantisme keprofesian 

hanya akan dihargai apabila profesi itu secara nyata 
mampu memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dalam 
konteks rimbawan, manfaat itu diwujudkan dalam 
bentuk pelestarian sekaligus keadilan pemanfaatan 
sumberdaya hutan.

Wujud tujuan itu dicapai dengan menjalankan teori 
yang dioperasionalkan melalui prinsipprinsip tertentu. 
Ketika tujuan itu belum kunjung tercapai, segenap 
pertanyaan selayaknya diajukan, termasuk terhadap 
penggunaan teori dan prinsipprinsip yang dijalankan 
itu sendiri. Kaitannya dengan konteks Indonesia, 
maupun dalam praktekprakteknya. 

PENDEKATAN PARSIAL
Setidaknya terdapat empat kelompok pendekatan 

untuk menjalankan tujuan pelestarian dan keadilan 
pemanfaatan sumberdaya hutan, sebagai berikut:

Pertama, prinsipprinsip pelestarian tersebut 
diturunkan dari kondisi fisikbiologi. Karena pertum
buhan pohon dan ekosistemnya tertentu dan ada 
batasnya, maka pemanfaatannya dilakukan tidak boleh 
melampaui batasbatas itu. Apabila dilampaui, stock 
sumberdaya alam itu akan musnah. Prinsip ini seperti 
mengambil tabungan secara periodik dilakukan dengan 
jumlah tidak melebihi bunga atas tabungan itu. Prinsip 
yang dikenal sebagai sustained yield principles dengan 
berbagai variasinya itu, menjadi konsumsi pertama 
kuliahkuliah yang memiliki cakupan sumberdaya 
alam yang dapat diperbaharui (renewable resources). 

Prinsipprinsip itu saat ini masih digunakan apa 
adanya, misalnya dalam bentuk penetapan produksi 
kayu tahunan dalam perizinan pemanfaatan hutan.

Kedua, prinsip keberlanjutan yang dikembangkan 
dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan 
lingkungan secara simultan. Dalam hal ini, kegiatan yang 
disebut lestari haruslah dapat mewujudkan kelayakan 
finansial secara mandiri –dengan produksi mengikuti 
prinsip yang pertama tadi, dapat mengendalikan 
dampak lingkungan yang diakibatkannya, serta kegiatan 
itu secara sosial dapat diterima. Pengetahuan itu 
biasanya diberikan pada saat kuliahkuliah manajemen 
lingkungan hidup dan dipraktekkan misalnya melalui 
kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan. 
Pendekatan itu sudah bukan berada di dalam lingkup 
sumberdaya alam itu sendiri seperti pendekatan 
pertama, tetapi sudah mencakup penggunaan teknologi, 
efisiensi maupun pengelolaan lingkungan dan sosial. 
Pelestarian dan keadilan pemanfaatanl sumberdaya 
alam sudah menjadi urusan publik, bukan oleh pelaku 
usaha semata.

Ketiga, kebijakan insentif atau disinsentif ekonomi 
bagi pelaksanaan kegiatan yang diharuskan memenuhi 
syarat tertentu. Insentif ini dapat berupa pajak, 
penetapan harga, denda atas kegiatan yang dilarang, 
siapa mencemari dia membayar, dan lain sebagainya. 
Prinsip ini pada dasarnya mempengaruhi perilaku agar 
sejalan dengan tujuan publik, dengan tekanan apabila 
melanggarnya akan mengalami kerugian dengan 
sendirinya. Tujuan publik dimaksud yaitu sebagaimana 
diatur dalam pendekatan pertama dan kedua. Misalnya 
tarif pajak dan non pajak dengan besaran yang sesuai, 
dapat mengendalikan luas izin yang diminta sehingga 
menjadi terkelola secara efektif. Pendekatan ini berjalan 
melalui mekanisme pasar, sehingga apabila efektif 
akan mengurangi kegiatan pengawasan (command 

PELESTARIAN HUTAN, KORUPSI,
DAN PERAN RIMBAWAN

Oleh: Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB
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and control) yang biasanya juga bermasalah. Misalnya 
kapasitas pengawasan rendah, terdapat konflik kepen
tingan, maupun penegakkan hukum yang lemah.

Keempat, kerugian negara akibat pengelolaan hutan 
tidak lestari dan adil yang menjadi persoalan publik, 
semestinya menjadi ukuran kinerja lembagalembaga 
yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan 
pengelolaannya. Namun demikian, lembagalembaga 
negara cenderung mempunyai tolok ukur kinerjanya 
sendiri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Pada kondisi itu, persoalan publik dapat berada di luar 
jangkauan peran lembagalembaga publik. Apabila 
kerugian negara tersebut menjadi bagian dari korupsi, 
maka korupsi berada di dalam struktural kenegaraan 
yang dikuatkan oleh besarnya kewenangan beserta 
superioritasnya. Artinya, korupsi itu bukan semata
mata persoalan perorangan, melainkan persoalan 
kelembagaan dengan sifatsifat superioritas, kuasa, 
unggul dan kemenangan, yang cenderung merasa 
benar, padahal tidak demikian.

Kelima, tatakelola perusahaan dan kepemerintahan 
yang baik (good governance). Dalam pendekatan ini, 
keterbukaan informasi, partisipasi maupun akun
tabilitas menjadi prinsipprinsipnya. Aspekaspek 
itu dianggap penting, karena dalam pengambilan 
keputusan alasanalasan rasional yang menjadi dasar 
pertimbangan, seperti pada kelompok pendekatan 
pertama dan kedua di atas, biasanya tidak digunakan. 
Yang berjalan adalah pendekatan akibat adanya 
kepentingan, jaringanjaringan yang mendukung, 
maupun kekuasaan sebagai penopangnya. Pada 
tingkat yang sangat akut, bahkan keputusankeputusan 
pemanfaatan sumberdaya alam –yang tidak lestari dan 
tidak adil, dilakukan oleh kelompokkelompok yang 
mempunyai kekebalan terhadap hukum. Keputusan 
itu legal, karena dilaksanakan melalui kebijakan publik 
maupun peraturanperundangan yang sah. Tetapi, 
penetapannya dilakukan dengan tidak terbuka dan 
tidak akuntabel untuk kepentingan kelompok tersebut, 
melalui penggunaan peran negara (state capture).

Kelima konsep untuk menjalankan kelestarian dan 
keadilan hutan di atas saat ini cederung dijalankan 
secara parsial. Padahal pendekatan pertama akan 
berjalan apabila pendekatan kedua berjalan. Pendekatan 
pertama dan kedua berjalan apabila pendekatan ketiga, 
keempat dan kelima berjalan. Namun konsentrasi 
seringkali masih ditekankan pada pendekatan yang 
pertama dan kedua, dengan menyisakan pertanyaan 
yang belum terjawab: Mengapa pelestarian sekaligus 
keadilan pemanfaatan hutan lebih dari 40 tahun belum 
terwujud? Jawabnya tidak berada di dalam hutan, 
melainkan di dalam lingkungan kerja para rimbawan 
beserta percepatan pembaruanpembaruannya.

MENGALAHKAN DIRI SENDIRI
Beberapa referensi mengenai kutukan sumberdaya 

alam (resources curse) menunjukkan bahwa negara
negara yang kaya atas sumberdaya alam merupakan 
paradox, karena justru cenderung otoritarian, banyak 
konflik, penyalahgunaan wewenang dan berujung 
pada kegagalan dalam mensejahterakan rakyatnya. 
Kehutanan dengan segala perangkatnya mempunyai 
warisan situasi serupa itu. Yaitu paradox kekayaan 
hutan sekitar 65% dari luas daratan Indonesia, justru 
seperti menjadikan sumber kutukan. Referensi juga 
menyebutkan bahwa negaranegara dibawah kutukan 
sumberdaya alam dapat bangkit ketika mampu 
menjalankan pendekatan keempat dan kelima, yaitu 
mewujudkan mengatasi persoalan kelembagaan dan 
mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang baik.

Maka selain menguasai dan melaksanakan pen
dekatanpendekatan pertama sampai ketiga, masa 
depan rimbawan sangat tergantung kecepatan untuk 
mampu menjalankan pendekatan yang keempat dan 
kelima. Diharapkan jangan pula menunggu profesi lain 
yang mengerjakannya. Sebaliknya, profesi rimbawan 
semestinya mampu menjalankannya. Itu berarti harus 
dapat mengalahkan diri sendiri. Apabila tidak, peran 
rimbawan rentan untuk digantikan profesi yang lain. 
Ini yang tidak diharapkan.
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Profil Pengurus PPAK pada penerbitan Majalah 
Rimba Indonesia No. 69 ini diangkat nama seorang 

mantan Pengurus PPAK periode 19901992 di bawah 
kepemimpinan Ketua Umum Ir. Wardono Saleh yaitu 
DR. Ir. Adjat Sudradjat, MS; yang kala itu menjabat 
sebagai Penulis I (sekarang Sekretaris I) Pengurus Pusat 
PPAK. Dari data dan informasi yang dapat dihimpun 
baik yang diperoleh secara tidak langsung maupun 
secara langsung dengan beliau, dapat dinarasikan 
dalam tulisan sebagai di bawah ini.

HARUS SEKOLAH DI JOGJA
Ia sosok seorang pria yang pemikir, pekerja keras 

terkadang lupa keluarga, tidak pernah menolak pekerja
an kalau dianggapnya benar, dan dapat dikatakan 
pribadi yang menerima tantangan. Terkadang berani 
menempuh yang tidak mungkin. Sepintas nampak 
selalu serius tetapi pria ini sebenarnya adalah orang 
yang ramah dan penuh antusias kepada teman atupun 
lawan bicaranya.

Ia dilahirkan di kota Banjar, sebuah kota di 
perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian 
Selatan pada 05 April 1947 (hampir 70 tahun yang 
lalu). Dilahirkan dari pasangan suami isteri ayah 
bernama Machmoer Soeriawiwaha dan ibu bernama 
Sumarni Tanoemanggala. Sebagai anak kedua dari 
enam bersaudara. Ayahnya yang diakui sebagai “guru 
besarnya” sebagai pedagang di kota kecil Banjar. Dan 
ibu sebagai ibu rumah tangga pada umumnya.

Pendidikan formal mulai SD Negeri 7 di Banjar 
temat tahun 1960. Tamat SMP Negeri Banjar tahun 
1963. Karena di Kota Banjar belum ada SMA, dia 
melanjutkan SLTA di SMA Negeri Garut dan lulus 
tahun 1966. Pada Tahun 1967 dengan teman sekelasnya 
mencoba peruntungan testing di ITB, Unpad dan IPB. 
Namun ayahnya melarang sekolah di Kota Bandung 
dan harus ke Jogyakarta. Ia katanya kompromi dengan 
ayahnya akhirnya diijinkan sekolah di Bogor (IPB). 

Masuklah di Fakultas Kehutanan IPB dan tamat tahun 
1973. Menurut temanteman seangkatan meski nilai 
mata kuliahnya minimalis saja tapi ia berhasil lulus 
tercepat dari teman seangkatannya. 

SEKOLAH SAMBIL FULL KERJA
Ketika saya (penulis) bertanya: pendidikan S2 dan 

S3 dimana? Dia menjawab di IPB juga. Pendidikan 
S2 mengambil Program Studi Ilmu Penyuluhan 
Pembangunan. Dia menamatkan dalam waktu singkat 
hanya 1,5 tahun. Lulus tahun 1988. Kenapa bisa cepat? 
Dia menjawab ”harus” cepat, karena Dirjen PHKA saat 
itu Prof. Rubini Atmawidjaja berpesan, boleh kamu 
kuliah lagi tapi tetep tidak ada ”cuti belajar”. Betapa 
sibuknya ditengahtengah tugas sehariharinya sebagai 
Kasubdit Rencana dan Program PHKA dan Kasubdit 
Taman Nasional. Dia menjelaskan sekolah di S2 IPB 
harus segera selesai. ”Dan mengapa tidak melanjutkan 
di studi Ilmu Kehutanan?” Penulis bertanya. Ia ber
cerita, masalah kehutanan saat itu ia rasakan bukan 

DR. Ir. ADJAT SUDRADJAT, MS
Oleh: Slamet Soedjono
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masalah teknis kehutanan semata, yang dominan 
adalah Forestry Social Problem dan SDM mengemuka. 
Terjawablah mengapa ia memperdalam Ilmuilmu 
sosial khususnya tentang perubahan perilaku yang ada 
di Ilmu Penyuluhan Pembangunan. 

Tentang cerita masuk lagi di S3 IPB pada 
tahun 2000 dengan jurusan yang sama, ini ada hal 
yang melatar belakanginya. Pertama telah terjadi 
miskomunikasi dengan Menterinya saat itu dijabat 
oleh Dr. Nur Mahmudi Ismail serta atmosfer kekuatan 
politik reformasi yang teramat dominan. Ia meminta 
izin untuk sekolah lagi ditingkat S3 IPB kepada 
Menhutbun. Dan ia diberi ijin. 

Jabatan sebagai Kepala Badan Planologi Dephutbun 
diserahterimakan kepada Ir Toha BM pada awal Tahun 
2000. Ia mulai kuliah pada Agustus 2000 dan selesai 
pada awal 2003. Bersamaan lulusnya dengan Bapak Dr. 
Ir Hasjrul Harahap dibawah bimbingan lima promotor 
yaitu Prof Pang Asngari, Prof. Margono Slamet (mantan 
Rektor UNILA) dan Prof. Rudy Tarumingkeng (Mantan 
Rektor Uncen dan Unkrida), Dr. Asep Saefudin pakar 
Ilmu Statistika IPB (sekarang Rektor Trilogi di Jakarta) 
dan Dr. Prabowo Tjitropranoto sangat pakar dalam hal 
parameter. Disertasinya yang dipertahankan dalam 
sidang terbuka adalah tentang Desentralisasi/Otonomi 
Kehutanan. 

RIMBAWAN DARI BAWAH
Tentang pendidikan penjenjangannya dimulai 

dari Spala (1981), Sepadya (1991), Sespanas (1992). Ia 
diusulkan dua kali untuk mengikuti Lemhanas oleh 
Gubernur Sulawesi Selatan (saat itu dia sebagai Kepala 
Dinas Kehutaan Provinsi Sulsel) namun dua kali pula 
tidak diijinkan oleh Menteri Kehutanannya yang saat itu 
dijabat oleh Bapak Ir. Djamaluddin Suryohadikusumo. 
“Mas Slamet (penulis), Lemhanas hanya mimpi buat 
saya”, demikian pengakuannya.

Dia sebagai rimbawan mulai dari bawah. Dimulai 
bertugas sebagai staf dan terkadang jadi “supir” kalau 
salah satu pimpinan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar 
ke Jakarta. Eselon 4 sebagai Kepala Seksi Hukum dan 
Agraria (1974). Tahun 1975 s/d 1977 sebagai KSKPPH 
Teluk Air di Kalbar dan 1977 s/d 1983 dipercaya sebagai 
KKPH Pontianak. “Saya merasa sudah bosan Mas Slamet 
di Pontianak saat itu” begitu ia berkilah kepada penulis. 

“Tibatiba suatu malam pada tahun 1983 (hampir 11 
tahun) kira pukul 23.00 saya ditelpon oleh Bapak Ir. 
Roedjai Djakaria, M.Sc., beliau menawarkan mau tidak 
jadi Eselon 3 di Jakarta?” Langsung dijawabnya singkat: 
“mau”. Dan di tahun itu dilantik menjadi Kasubdit Bina 
Rencana PHPA dibawah Dit Bina Program.

Di Subdit Bina Rencana PHPA hanya dua tahun 
(19831985). Ia dimutasi menggantikan Ir. R. 
Soemarsono sebagai Kasubdit Rencana dan Program 
PHPA (19851987). Tak lama juga disana dia dimutasi 
menjadi Kasubdit Taman Nasional (19881989). Tak 
lama kemudian dia diminta salah seorang senior 
di Ditjen RRL Bapak Ir Sutisna Wartaputra untuk 
membantu di sana. Jabatan yang baru di RRL adalah 
Kasubdit Hutan Kemasyarakatan dan Sutera Alam 
(HKSA).

Pada Ditjen RRL ini dia diberi kesempatan 
mengikuti pendidikan penjenjangan yaitu SEPADYA 
dan SESPANAS Promosi. Dan karena di kedua 
pendidikan itu mendapat ranking pertama maka 
Menteri Hasjrul Harahap memberikan persetujuan 
untuk promosi ke Eselon 2. Dia ditawarkan ke Gubernur 
Sulawesi Selatan (saat itu adalah Prof. Amirudin) maka 
dia dilantik menjadi Kepada Dinas Kehutanan Prov 
Sulawesi Selatan (1993 s/d 1998). 

Pada Tahun 1997 dia mendapat promosi menjadi 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di 
Lampung. Jabatan Kakanwil Lampung diembannya 
hanya 11 bulan. Mengapa? Karena ia diminta oleh 
Menteri Hutbun (Dr. Muslimin Nasution) saat 
kunjungan kerjanya ke Lampung (1998) tatkala itu 
gejolak reformasi terjadi disegenap pelosok tanah air.

PRO RAKYAT
Saat tugas di Lampung, dia bercerita kepada 

penulis mengapa dia dilirik oleh Menteri Muslimin 
Nasution padahal ia tidak kenal dengan Menterinya. 
Pengakuannya ada dua hal, yakni pertama prinsip 
berani pro rakyat dan kedua prinsip How to manage 
the Bos. Apa itu? Dia lanjut bercerita mungkin satu
satunya Kakanwil yang membatalkan SK Menteri 
Kehutanan adalah dia. Itu kejadian tahun 1998. SK 
Menteri Kehutanan tentang Hutan Lindung G. Balak 
di Lampung (tahun 1985an). Dia berani batalkan SK 
tersebut. 
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Keberanian tersebut bukan tanpa alasan pertama 
karena dalam SK tersebut ada klausul lahan yang 
dijadikan hutan lindung adalah milik masyarakat di sana 
(sekarang APL) dan akan diganti rugi oleh Pemerintah 
(dhi. Dephut) namun setelah belasan tahun uang ganti 
rugi tidak kunjung terwujud. Kedua ada dukungan dan 
rekomendasi dari Gubernur Lampung saat itu Bapak 
Umarsono, dan ketiga adanya Kebijakan Menhutbun 
yang amat berani yaitu semua jajaran aparat Dephutbun 
jangan sedikitsedikit minta petunjuk Menterinya. 
Silahkan bertindak sebagai Menteri Hutbun dengan 
kriteria (1) transparan, (2) local specific, (3) public 
acountable dan (4) beneficeries yang jelas. 

Atas keberaniannya ia disidang oleh Menhutbun 
beserta segenap Eslon 1nya selama lima jam 
lebih. Dan menjelang waktu magrib dia berhasil 
mempertahankannya. Menhutbun menyetujui dan 
memperkuat pembatalan SK Menteri ttg areal G Balak 
sebagai hutan lindung kembali kepada pemiliknya alias 
menjadi APL (1998).

HOW TO MANAGE THE BOS
Istilah di atas adalah istilahnya sendiri. Yang 

dimaksud “how to manage the bos” adalah langkah staf 
atau bawahan yang benarbenar menghayati dan sangat 
memiliki empati kepada pimpinan. Ia berujar sangat 
langka mengucapkan “mohon petunjuk”. Tapi sebagai 
seorang staf atau bawahan harus memahami kebutuhan 
dan keinginan pimpinannya. Pada saat tahun 1998, era 
reformasi sedang berada di titik puncak. Orde Baru 
harus tumbang dan memang terwujud. Kekuatan rakyat 
demikian dahsyatnya. “Pedang Reformasi” menebas 
siapa saja yang tidak disukai rakyat. Tuntutantuntutan 
pemerataan memanfaatkan SDA hutan muncul 
dimanamana dan terkadang menabrak aturan yang 
ada. Demikian ujarnya kepada penulis.

Dalam situasi demikian tentu seorang Menteri 
termasuk Menhutbun saat itu, butuh solusi yang 
sesuai tunturan reformasi yang prorakyat. Ia bersama 
semua jajaran Es 3 dan 4 duduk membahas apa isue 
panas kehutanan nasional? Ia membahasnya selama 
satu minggu. Belasan isue panas tentang kehutanan 
terumuskan. Ia minta kepada jajarannya di Kanwil 
Kehutanan Lampung untuk membuat draft (konsep) 
surat. Terkumpulah 15 pucuk surat untuk Menhutbun. 

Tentunya topik dalam masingmasing surat dianggap
nya sangat strategis untuk tuntutan reformasi saat itu.

Draft suratsurat tersebut, ia layangkan satu 
persatu kepada Menhutbun setiap minggu. Kalau 
tidak salah pada surat ke9 (dalam dua bulan) 
telah menarik perhatian Menhutbun. Akhirnya ia 
menerima telepon dari Dephutbun bahwa Menhutbun 
berniat mengadakan kunjungan ke Lampung. Saat 
itulah ia berkenalan dengan Dr. Muslimin Nasution 
di Lampung yang ”disuguhinya” dengan dua acara 
sekaligus, yaitu Lokakarya Wartawan seLampung 
membahas masalahan reformasi Kehutanan Lampung 
dan Deklarasi para santri seLampung menyuarakan 
sebagai Santri prokelestarian hutan Lampung.

Tatkala kedua acara selesai, Ia selaku Kakanwil 
mengantar Menhutbun ke Bandara Lampung. Dalam 
perjalanan ke Bandara, Menhutbun memintanya: 
”saudara saya butuhkan untuk membantu Dephutbun 
di Jakarta dan akan saya bicarakan dengan Pak Gub 
Lampung (Bp Oemarsono)”. Dan Gub Lampung 
memberikan persetujuannya di Ruang VIP Room 
Bandara Lampung. Itulah hasil menerapkan prinsip 
How to manage the bos. Dan ia diberi kepercayaan 
menjabat Kepala Biro Perencanaan menggantikan 
Bapak Ir. Waskito Suryodibroto yang promosi menjadi 
Dirjen Pengusahaan Hutan Dephutbun. Meski hanya 
beberapa bulan Ia dipercaya menduduki Eselon 1 
menjadi Ka Badan Planologi Kehutanan (1998). 

FASILITATOR CBFM DAN BOGOR GO GREEN
Diatas telah ditulis bahwa sejak Januari 2000, 

Ia tidak lagi menjabat apapun di Dephutbun. Ia 
mendirikan LSM dibawah Yayasan Pendikan di Utan 
Kayu dengan Nama Nectar Indonesia, Ia sekolah S3. 
Setelah lulus tahun 2003 ia bergabung dengan DFID 
(MFP) sebagai fasilitator nasional CBFM dan kemudian 
Team Leader Policy Advocacy. Disana selama empat 
tahun (2007) bersama Pak Sutaryo, Pak Yuyu Rahayu 
(sekarang Sekditjen Planologi Kehutanan), Pak Agus 
Justianto (Staf Ahli Menteri) belajar berkenalan dengan 
300 LSM lebih dalam dan luar negeri yang menaruh 
perhatian kepada kehutanan Indonesia. Jelas ia 
memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang taktik 
strategi organisasi non pemerintah memperjuangkan 
penguatan “suara rakyat” kepada akses pemanfaatan 
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hutan. Pada Era Orde Baru, dianggap yang memiliki 
akses kepada pemanfaatan hutan hanyalah para 
konklomerat saja. 

Selepas bergabung dengan dengan DFID/MFP 
tahun 2007, Ia bersama beberapa kelompok pecinta 
penyelamatan DAS Ciliwung menggelar BOGOR GO 
GREEN (BBG). Program ini berjalan. Kegiatan BBG 
yang lebih difokuskan pada penanaman pohon dapat 
dilaksanakan dengan nama Bogor Go Green I sd IV 
(2013). BBG I di pusatkan di Kompleks Batalion 315 
Garuda di Gunung Batu Bogor. BBG II di Lido, BBG III 
di Kaki G Salak Cijeruk dan BBG IV di Gunung Pancar. 
Kegiatan ini sedikitnya telah mendorong berbagai pihak 
untuk melakukan gerakan yang sama. 

Masih dalam konteks BBG, pada tahun 2010 dengan 
beberapa orang menulis buku tentang keprihatinannya 
kepada Jakarta yang tiap tahun sudah rutin terkena 
banjir. Dengan tema SAVE Our Jakarta ia berhasil 
menulis Buku dengan judul “Menghadang PETAKA 
pengancam Jakarta” tersusunnya buku tersebut sangat 
dibantu oleh Rimbawan Yunior yang aktifis konservasi 
yakni saudara Wahdat Kurdi dari Nectar Indonesia. 
Buku tersebut dibagikan gratis kepada semua pihak 

termasuk pada elite pemerintahan saat itu.

GREEN HILL PARK DAN NEW RIMBAWANI
”Kegiatan Pak Adjat sekarang apa?”. Saya bertanya 

lagi. Ia menjawab: “saya sedang belajar menjadi 
pengusaha hutan... ha ha ha. Kami dengan keluarga 
mengusahakan kecilkecilan bisnis pariwisata alam 
di Bandung Selatan dengan nama Resort Green Hill 
Park. Kami dapat areal konservasi di TWA Cimanggu. 
Dengan arahan dan bantuan semua pihak khususnya 
dari sahabat saya Mas Ir. Darori (saat itu selaku Dirjen 
PHKA) yang sekarang menjabat anggota DPR RI dan 
Mas Ir. Rahman Sidik (sebagai Ka BBKSDA Jabar) 
maka terbitlah Izin dari Menhut tahun 2013. ”Silahkan 
berkunjung ke sana Mas Slamet (penulis)”, demikian 
ajakannya kepada penulis. Disamping ia mendapat 
tugas dari Bapak Ir. Sumahadi, MBA dan Bapak Ir. 
Subagyo Hadiseputro dan Bapak Sekjen Kemenhut (Dr. 
Bambang Hendroyono) untuk mendampingi Organisasi 
Perwita Wana Kencana Pusat karena isterinya terpilih 
menjadi Ketua Umum Perwita Wana Kencana sejak 
2015 lalu. Sekaligus menjadi Pengasuh Majalah New 
Rimbawani terbitan Perwita Wana Kencana Pusat.

Setelah tidak di birokrasi, Ia punya waktu luang. 
Tercatat ada beberapa buku yang telah ia susun 
bersama temantemannya seperti (1) Mencari Format 
Desentralisasi Kehutanan pada masa transisi (2002), 
(2) Pembangunan Hutan Berkelanjutan cerminan Iman 
dan Takwa, (3) Membentuk Pola Perilaku Manusia 
Pembangunan (2003), (4) SAVE Our Jakarta dengan 
judul “Menghadang PETAKA pengancam Jakarta”, 
(5) Proses Lahirnya UU 41/1999, (6) Impian dan 
Tantangan Rimbawan (1999), (7) Nuansa Reformasi 
Hutbun (1998) dan Impian dan Tantangan Alumni 
Fakultas Kehutanan IPB. 

”Apa ada kegiatan lainnya?” saya penasaran ingin 
menggali banyak. Ia menjawab: ”saya sekarang mengajar 
juga di Pasca Sarjana IPB pada Prodi Manajemen Eko 
Wisata dan Jasa Lingkungan Mas Slamet”. 

”Jadi ia sebagai rimbawan lengkap sudah peng
abdiannya kepada kehutanan. Mulai dari birokrat, 
konsultan Donor, LSM, penulis buku, pengusaha, dan 
dosen di IPB”... Semoga menjadi inspirasi dan motif 
bagi rimbawan untuk membangun hutan dan kehutanan 
Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi....
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Ir. ROEDJAI DJAKARIA, M.Sc.

Dewan Redaksi Majalah Rimba 
Indonesia memutuskan untuk 

pengisian rubrik APA SIAPA Volume 
No.59 diisi dengan mengangkat 
nama Ir. Roedjai Djakaria M.Sc. 
yang penulisannya dipercayakan 
kepada Ir.Slamet Soedjono MBA 
anggota Dewan Redaksi MRI. Dari 
bahanbahan yang terhimpun di
lengkapi dengan pertemuan dan 
pemberian kelengkapan data dan 
informasi tambahan dari beliau, 
tersusunlah tulisan di bawah ini 
yang menggambarkan siapakah 
beliau dan peran apakah serta 
dimana sajakah yang dialaminya 
selama mengabdi sebagai Pegawai 
Negeri Sipil dan pensiunan di lingkungan Kehutanan.

Sosok Ir.Roedjai yang cekatan, ramah, bersahabat, 
low profile dan gemar bergaul dan bersilaturakhim 
dengan siapa saja tidak memandang status sosial/
jabatan, asalusul, etnis, agama dan sebagainya 
menjadikan beliau banyak dikenal orang secara dekat 
dan banyak temantemannya baik di dalam maupun di 
luar lingkungan Kehutanan. 

Ir. Roedjai dilahirkan di Kp. Mangambang, 
Kecamatan Ciparay, Bandung pada tanggal 7 Juni 
1941 sebuah kampung berhawa sejuk di kaki gunung 
Malabar. Dibesarkan di kampung Cijeruk sebuah 
kampung miskin di pinggiran sungai Citarum, desa 
Bojong Soang, Kecamatan Buah Batu, Bandung.
Sebagaimana umumnya orang kampung/desa, Roedjai 
kecil juga tidak lepas dari bekerja membantu orang tua 
termasuk angon kerbau sebelum dan sepulang sekolah. 
Walaupun demikian hidupnya terasa nyaman, damai, 
rukun bersama 14 saudaranya.

Pendidikan Sekolah Rakyat 
(sekarang SD) dialami nya di SR 
Manggahang sampai kelas dua 
dan kelas tiga hingga tamat SR VI 
tahun 1954 di SR. Bojongsoang I 
Kp. Cigebar. Melanjutkan ke SMP 
Negeri Jl. Dulatip Bandung dan 
SMA Negri 3 Jl. Belitung Bandung 
lulus tahun 1960. Setelah tamat 
dari SMA Negeri melanjutkan ke 
Fakultas Pertanian Universitas 
Indonesia di Bogor yang pada 
tahun 1963 menjadi Institut 
Pertanian Bogor (IPB). Studi 
di Fakultas Pertanian Jurusan 
Kehutanan (kemudian menjadi 
Fakultas Kehutanan) diselesaikan 

selama 6 tahun lulus pada tahun 1966. Pada tahun 1994 
mendapat tugas belajar di Insitute of Aireal Survey and 
Earth Science (ITC) di Enschede, Netherlands hingga 
meraih title Master of Science (M.Sc.) tahun 1976.
Prestasi dalam mengikuti pendidikan formal biasa
biasa (normalnormal) saja kecuali wakru tamat SMP 
dengan nilai yang baik dapat diterima di SLA mana saja 
yang dilamarnya baik SLA Umum maupun Kejuruan.
Lumayan baik juga waktu studi di ITC Negeri Belanda.
Pada akhir tahun 1965 hingga awal 1966 sewaktu masih 
sebagai mahasiswa tingkat doctoral (sarjana), mendapat 
tugas membantu mengajar (Asisten Dosen) di UNPATI 
Ambon membantu bapak Ir. Sambas Wirakusumah 
dosen di situ bersama 6 orang mahasiswa lainnya 3 
orang dari IPB dan 3 orang dari UGM. 

Pendidikan/Pelatihan Kedinasan yang diwajibkan 
bagi pegawai negeri untuk dapat meraih jenjengjenjang 
jabatan yang lebih tinggi seperti Sepadya, SESPA dan 
LEMHANAS (KRA XXI/1988) dapat diselesaikannya 
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dengan baik sehingga menunjang peningkatan karir 
jabatannya.

Pengalaman kerja yang dialaminya adalah sebagai 
berikut;
1. Pertama kali bekerja di Direktorat Pembinaan 

Hutan Direktorat Jenderal Kehutanan sebagai 
Kepala Seksi dari tahun 19661970.

2. Kepala Seksi Perencanaan pada Direktorat Bina 
Program Direktorat Jenderal Kehutanan 1970
1979.

3. Kepala Balai Planologi Kehutanan III di Banjarmasin 
19791983.

4. Direktur Bina Program Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Pelestarisn Alam 1983.

5. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal 
Departemen Kehutanan.

6. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Pola Dasar 
Pembangunan Kehutanan.

7. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tataguna 
Hutan 1996.

8. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
Dilihat dari perjalanan karirnya sebagai pegawai 

negeri sipil (birokrat Pemerintahan) dapatlah dikatakan 
karir beliau sangat baik walaupun naik jabatannya 
tidak dengan kejutankejutan. Mengapa dikatakan 
demikian karena jabatan Eselon I A Departemen adalah 
jabatan tertinggi yang bisa dicapai seorang pegawai 
negeri sipil dengan mengandalkan atas prestasi kerja 
sebab jabatan Menteri Kehutanan apalagi sejak masa 
Reformasi adalah jabatan politis yang diperebutkan 
oleh partaipartai terutama yang memenangkan 
Pemilu. Fakta yang terjadi adalah kenyataan bahwa 
setelah Reformasi khususnya setelah pemerintahan 
Presiden Abdulrachman Wahid yang menjadi Menteri 
Kehutanan adalah dari PKS, PDIP, PBB, PAN dan 
terakhir dari NASDEM.

44 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Apa dan Siapa



Prof. DR. Ir. H. SADAN WIDARMANA, M.Sc.

Rubrik Obituari MRI 59 oleh 
Dewan Redaksi ditetapkan 

dengan mengangkat nama 
almarhum Prof. Dr. Ir. H. Sadan 
Widarmana, M.Sc. mantan 
Pembantu Rektor I Institut 
Pertanian Bogor. dan seperti 
biasanya penulisan materi untuk 
keperluan ini dipercayakan kepada 
Ir. Slamet Soedjono, MBA.

Berdasarkan penelusuran dan 
pengumpulkan data almarhum 
dapatlah disajikan informasi 
singkat sebagai berikut:

Di kalangan birokrat yang yang 
bukan alumni IPB mungkin nama 
ini tidak begitu dikenal kecuali bagi 
mereka yang bertugas di bidang Pengusahaan Hutan 
dan Industri Kehutanan karena almarhum termasuk 
salah satu anggota Dewan Pakar Kehutanan sejak 
masih bernama Direktorat Jenderal hingga menjadi 
Departemen Kehutanan, termasuk juga di lingkungan 
BUMN Kehutanan. Dengan tugasnya itu almarhum 
seringkali berhubungan dan rapatrapat dengan 
petugas dan pejabat Kehutanan di kalangan birokrasi 
dan BUMN Kehutanan.

Semasa hidupnya almarhum berpenampilan kalem 
dan tenang namun beraroma penuh persahabatan.
Dalam pembawaan dirinya sebagai dosen dan guru 
besar sikapnya korek dan tegas sepintas seperti kaku 
dan kurang ramah, tetapi sebenarnya bermakna baik 
dalam pendidikan untuk mendidik mahasiswanya 
bersikap dan berlaku disiplin, serius, tekun, tangguh, 
gigih dan profesional. Di luar acara kedinasan/
resmi sebenarnya almarhum adalah pribadi yang 
suka bercanda khususnya dengan temanteman dan 
mahasiswa yang terasa dekat dengannnya.

Mengenai riwayat hidup 
dan perjalanan karirnya dapat 
digambarkan seperti di bawah ini.

Lahir di Garut (Jawa Barat) 
pada tanggal 25 Juni 1937 dari 
orangtua ayah Alm. H. Bakri 
seorang guru yang mengajar di 
SMP Negeri dan ibu Almarhumah 
Hj. Siti Djulaeha. Almarhum 
menikah dengan Hj. Tyna Bachtiar 
pada tahun 1968 dikaruniai 4 
anak (3 orang putera dan seorang 
puteri) masingmasing Ir. Iwan 
Ridwan Widarmana MBA, Ahmad 
Rahadian Widarmana SE, Ir. Rully 
Rahmawan Widarmana MMA dan 
Ir. Rahma Tania Widarmana.

Riwayat pendidikan yang dialaminya:
1. SR VI (SD) dan SMP Negeri diselesaikan di kota 

kelahirannya Garut tahun 1951 dan 1954.
2. Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Bogor 

1957.
3. Sarjana Kehutanan (Ir.) dari Fakultas Pertanian 

Universitas Indonesia (sekarang IPB) 1963.
4. Master of Science (M.Sc.) dari Pennsylvania State 

University, USA 1965.
5. Doctor of Phylosophy (Ph.D.) dari Minnesota 

University, USA 1976.
Sedangkan riwayat pekerjaannya adalah:

1. Agustus 1957 Pengatur Kehutanan pada Balai Besar 
Penyelidikan Kehutanan Bogor.

2. Oktober 1963 Asisten Ahli Eksploitasi Hutan 
Fakultas Kehutanan IPB.

3. Maret 1966 Kepala Bagian Penggergajian Fakultas 
Kehutanan IPB.

4. Oktober 1966 Pembantu Dekan Bidang 
Kemahasiswaan.

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 45

Obituari



5. Januari 1968 Pembantu Dekan Bidang Akademik.
6. September 1971 Pejabat Dekan Fakultas Kehutanan 

IPB.
7. Januari 1972 s/d September 1973 Pembantu Dekan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan merangkap 
Kepala Bagian Pengolahan Hasil Hutan.

8. September 1973 s/d 1976 tugas belajar ke USA 
untuk studi Ph D

9. Pebruari 1977 s/d Pebruari 1979 Ketua Departemen 
Hasil Hutan.

10. April 1978 Ketua Jurusan Ilmu Perkayuan Fakultas 
Pasca Sarjana IPB.

11. Pebruari 1979 s/d April 1980 Pejabat Dekan 
Fakultas Kehutanan IPB.

12. April 1980 s/d Mei 1983 Dekan Fakultas Kehutanan 
IPB Masa Jabatan I.

13. Mei 1983 s/d Juli 1986 Dekan Fakultas Kehutanan 
IPB Masa Jabatan II.

14. Tahun 1987 s/d meninggalnya menjabat sebagai 
Pembantu Rektor I IPB.

15. Professor (Guru Besar) Fakultas Kehutanan IPB 
sejak tahun 1984.

Aktivitas dalam organisasi di luar kedinasan di 
antaranya Pengurus Persaki, Ketua Umum IKA SKMA 
dua periode (19831993), INSA, APKINDO.

Tanda penghargaan yang diperolehnya adalah Satya 
Lencana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden Republik 
Indonesia dan Peng hargaan Darma Alma Sylva dari 
Dekan Fakultas Kehutanan IPB.

Semasa hidupnya almarhum mempunyai hobby 
membaca dan belajar bahasa Asing (Jerman, Perancis, 
Arab selain Inggris), memancing, wisata, musik klasik 
dan badminton ringan.

Almarhum meninggal dunia relative mendadak 
akibat sakitnya pada tanggal 11 Juli 1994 (pada usia 
57 tahun) dimakamkan di TPU Blender Kebonpedes 
Bogor.

Pada saat ini keluarga almarhum hidup berbahagia 
terdiri dari seorang isteri dan 4 anak yang ditinggalkan 
almarhum, keempat anaknya sudah menikah semua 
dengan dikaruniai 12 cucu (4 lakilaki 8 perempuan).
Isteri almarhum tinggal di Bogor Baru Blok D2 No. 1 
Telp. 02518311815 Bogor dengan ditemani seorang 
puterinya yang telah berkeluarga.
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RIMBAWAN BERPRESTASI DALAM KESEHATAN
(Mencapai Usia 80 Tahun atau Lebih)

1. Prof.DR.Ir.Rudy C.Tarumingkeng, MF (81 
tahun)
a. Lahir: KakasMinahasa Sulawesi Utara tanggal 

23 Desember 1935.
b. Agama: Kristen Katholik.
c. Keluarga: 1 isteri, 1 anak. 2 Cucu.
d. Pendidikan:

 Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan 
Universitas Indonesia (IPB) tahun 1962.

  Master of Forestry, Duke University, 
Durham, North Caroline, tahun 1965.

 Doctor of Philosophy (Entomology), 
University of Wisconsin, Madison.W., 
tahun 1975.

e. Jabatan terakhir:
 Rektor Universitas Cenderawasih, Papua, 

tahun 19781988.
 Rektor Universitas Kristen Krida Wacana 

(UKRIDA) Jakarta, tahun 19912000.
 Guru Besar Pasca Sarjana IPB.
 Anggota MPR RI mewakili Papua.

f. Tempat tinggal: Kompleks Perumahan IPB 
Sindang Barang I Jl. Nusa Indah No.6 Telp. 
02518324967, Bogor.

g. Kondisi: sehat wal afiat.

2. Ir.AG.R.Soetanto Danoepoespito (84 tahun)
a. Lahir: Solo, tanggal 29 Desember 1932.
b. Agama: Kristen Katholik.
c. Keluarga: 1 isteri, 3 anak, 6 cucu.
d. Pendidikan: Fakultas Pertanian Jurusan 

Kehutanan UGM lulus tahun 1964.
e. Jabatan terakhir: 

 Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kehutanan Jawa Tengah di Semarang

 Komisaris Utama PT. Kiani Lestasi
 Direktur Utama PT. Bina Lestari  Jakarta

 Ketua Yayasan Pendidikan Kader 
Perkebunan Yogyakarta (YPKYP).

 Ketua Dewan pembina YPKYP.
 Dewan Pembina YPKYP selaku Badan 

Penyelenggara Institut Pertanian Stiper 
(INSTIPER) hingga sekarang.

f. Tempat tinggal: Jl.Pandean No.23 Umbulharjo 
Yogyakarta KP.55161 Telp 0274411982 Hp 
0811269497.

g. Kondisi: sehat untuk seusia itu,berolahraga 
jalan kaki sehat.

3. Rusdin Akasse (85 tahun 5 bulan).
a. Lahir: Makassar, tanggal 19 Juli 1931.
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 8 cucu.
d. Pendidikan: Sekolah Kehutanan Menengah 

Tinggi SKMT Makassar, tahun 1950.
e. Jabatan terakhir: Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatra Selatan di Palembang.
f. Tempat tinggal: Jl. Pandega Marga III No.5 

Condong Catur Sleman Yogyakarta.
g. Kondisi: sehat masih sering menghadiri 

undangan dan olah raga jalan sehat.
h. Mengapa senang tinggal di Yogya: kota yang 

tenang, kota perjuangan, kota pendidikan dan 
toleransi kehidupan masyarakat yang baik.

4. Ir.Idar Effendi Salam Nasution (81 tahun 6 
bulan)
a. Lahir: Tapanuli, tanggal 7 Juni 1935. 
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 suami, 3 anak, 3 cucu.
d. Pendidikan: Fakultas Pertanian Jurusan 

Kehutanan Universitas Indonesia (IPB) lulus 
tahun 1961.

e. Jabatan terakhir:
 Struktural Kepala Pusdiklat Kehutanan 

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 47

Sekilas Info



Dep. Kehutanan Bogor.
 Fungsional Widyaiswara Utama Pusdiklat 

Kehutanan Bogor.
f. Tempat tinggal: Jl.Taman Radio Dalam Raya 

No.4 Kebayoran Baru Jakarta. Telp.7252572.
g. Kondisi: relative sehat, hanya ada gangguan 

persendian di kaki, agak susah jalan.

5. Drs Hartoyo, M.Sc. (80 tahun)
a. Lahir: Kediri, Jawa Timur tanggal 2 Januari 

1937 (80 tahun).
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 8 cucu.
d. Pendidikan:

 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP) UGM Jurusan Kimia tahun 1964.

  Master of Science (Chemistry) di Belgia 
tahun 1987 dari Vrije Universiteit, Brussel.

e. Jabatan:
 Struktural Sekretaris Badan Litbang 

Kehutanan dan Kepala Pusat Penelitian 
Hasil Hutan.

 Fungsional Ahli Peneliti Utama bidang 
Energi Biomassa (Gasifikasi, Briket Arang 
Serbuk Gergaji, Biogas, Karbon Aktif), 
pensiun tahun 2002.

f. Kegiatan setelah pensiun: Tenaga Ahli Aktif 
Minyak Atsiri di Departemen Perindustrian, 
Komisaris Utama HTI PT Kayumas.

g. Tempat tinggal: Kompleks Kehutanan Meranti 
II No.1 Jl. Abdullah  Pasir Mulya Gunung Batu, 
Bogor. Telp. 02518633636 Hp.08161302990 
WA 085692153350.

h. Kondisi: sehat wal afiat, suka tour/wisata alam, 
ziarah wali songo,olah raga jalan kaki.

BERITA DUKA
No. Nama Umur Jabatan Terakhir  Meninggal  Dimakamkan di 

1 Prof DR Ir. Aos Muchtar Akias 75 Guru Besar Fakultas Pertanian 
UNPAD Bandung 

 7 September 2016  Bandung 

2 Suhardi 78 Staf Khusus/Kepala Seksi 
Penjualan Hasil Hutan - Perum 
Perhutani 

 29 Oktober 2016  Sukabumi 

3 Ir. H.E Supriyatna 79 Administratur Perum Perhutani 
Garut - Jawa Barat 

 7 November 2016  Bandung 

4 Ir. R. Soemarsono 74 Dirjen PHPA - Departemen 
Kehutanan 

 4 Desember 2016  TPU Jeruk Purut 
- Jaksel 

5 Ir. H. Rachmadsyah Abidin, MM 73 Dosen Fakultas Kehutanan IPB 
Bogor 

 9 Desember 2016  Dramaga - Bogor 

6 Ir. Hoesodo Soedarisman 72 Direktur pada Ditjen RRL - 
Departemen Kehutanan 

 19 Desember 2016  Tonjong - Bogor 
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