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Jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi!
Tidak ada visi misi Menteri, yang ada visi misi Presiden-Wakil Presiden!
Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif!
Jangan terjebak rutinitas yang monoton!
Kerja berorientasi pada hasil nyata! Tugas kita tidak hanya menjamin
sent, tapi delivered!
Selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya!
Semua harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang tidak bersungguhsungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan!

07 Sektor Kehutanan Menatap ke Depan
Dewasa ini, jabatan fungsionaris non-struktural pada ASN antara lain terdapat
pada dosen dan peneliti, tenaga pustakawan, mungkin juga registered nurses.
Mereka maju dan berkembang berkat bimbingan seniornya dan mampu
mengembangkan diri sendiri sehingga prestasinya bagus. Kedepan, semua
pekerja harus profesional, harus certified oleh lembaga independen. Pentingnya
pelatihan personel ini (bukan hanya menghasilkan SDM terampil) namun
diperlukan untuk merealisasikan saran-saran yang diajukan oleh APHI, karena
pasti akan berhubungan dengan masuknya investasi di sektor kehutanan.
Dengan demikian, justru pelatihan vokasional-plus ini sangat penting untuk
menjamin berhasilnya deregulasi.

12 Supplay Chain Management Model: Pengembangan
Hutan Produktif yang Menjamin Masa Depan Industri
Kehutanan di Indonesia
Penyalahgunaan hutan alam Indonesia yang secara administratif mempunyai
luas lebih dari 100 juta Ha, telah menyebabkan banjir dan erosi, degradasi
lahan, longsor, kebakaran hutan, maupun kerusakan lingkungan hidup.
Pertanyaan klasiknya adalah masihkah hutan Indonesia tetap bisa sebagai
penghasil devisa, terutama dari hutan tanaman industri melalui suatu model
sistem rantai pasokan (supply chain management model) terhadap industri
kehutanan yang berkelanjutan?

25 Kehutanan: Tantangan
Kegagalan Institusional

Keahlian

untuk

Mengatasi

Secara tradisional, profesionalisme menganggap profesi sebagai pusat
pengetahuan dimana masyarakat bersandar. Itu karena para profesional
memperoleh status mereka melalui reputasi pengetahuan, bukan kekayaan atau
prestasi politik. Mereka berada di posisi terbaik untuk menekan kepentingan
diri mereka sendiri guna memastikan dan mengejar kebaikan publik.
Profesionalisme secara bertahap menjadi identik dengan isme atau ajaran untuk
memberi layanan. Para jurnalis, cendekiawan, pembuat kebijakan, dan lainnya
pada awalnya sepakat bahwa negara membutuhkan kelompok-kelompok
individu terlatih dalam ilmu-ilmu mereka, untuk menavigasi tantangan
bernegara yang kompleks. Dan para profesional dianggap dapat memastikan
apa yang terbaik bagi masyarakat. Pernyataan itu diuraikan dalam artikel “The
Decline of Professionalism” karya Rebecca Roiphe (2016), guru besar bidang
hukum, yang diterbitkan dalam The Georgetown Journal of Legal Ethic.
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Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry sebagai
majalah ilmiah populer menyajikan berbagai artikel tulisan dari para
peminat, ahli dan pemerhati kehutanan dalam upaya mendukung
pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management)
dan meningkatkan manfaat optimal sumber daya hutan (SDH)
secara ekonomi, sosial dan ekologi.
Redaksi menerima kiriman tulisan & laporan aktual tentang
pembangunan hutan dan kehutanan. Redaksi berhak melakukan
editing dengan tidak merubah substansi dan esensi tulisan. Tulisan
yang tidak dapat dimuat dalam majalah Rimba Indonesia menjadi
milik Sekretariat PPAK.
Naskah tulisan dalam bentuk file Word dan foto file JPG dikirim
melalui e-mail ke alamat:
ppak. sekr@gmail. com
Redaksi tidak menerima naskah tulisan dalam bentuk hard copy.
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Pengantar Redaksi

D

i dunia fana ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah
perubahan. Sejarah telah membuktikan, bahwa kejayaan
akan punah/mati –tinggal tunggu waktunya. Ini juga berlaku
bagi hutan dan kehutanan Indonesia. Pada tahun 70an - 90 an
hutan dan kehutanan menjadi andalan perekonomian negara.
Dari sebutannya saja emas hijau sudah mencerminkan betapa
prestisiusnya komoditas kayu dari hutan itu. Namun, sejarah
menghendaki lain. Di awal abad ke 21 ini, kisah kejayaan harus
tutup buku. Kutukan, hujatan terhadap hutan dan kehutanan
tidak pernah sepi, dan Rimbawan menjadi tertuduh utama yang
tidak ada benarnya sama sekali.
Sebagai pemikir pejuang-pejuang pemikir tidak seharusnya
Rimbawan Indonesia meratapi deraan yang menimpanya. Bahkan
lahirnya ilmu kehutanan sekitar abad ke 18 yang justru menjawab
tantangan porak-porandanya hutan di Eropa sana, seharusnya
patut dirunut atas tantangan masa kini dan ke depan. Kebenaran
masa lalu, bisa jadi tidak benar di masa kini. Ada kebenaran baru
yang harus dicermati. Itulah hakekat proses dialektika yang terus
berlaku dengan hukum-hukumnya. Ilmu kehutanan semata,
tidak lagi memadai untuk memberikan solusi –butuh ilmu-ilmu
lainnya yang lazim disebut interdisiplin –bahkan Ini pun tidak
cukup. Butuh realitas fakta lapangan dari orang-orang yang
kesehariannya bersentuhan dengan hutan– transdisiplin.
Presiden Jokowi di penghujung pemerintahannya periode
kedua, memberikan tujuh perintah. Ini seharusnya juga dimaknai
sebagai momentum kebangkitan kembali Rimbawan Indonesia
untuk mengurus dan mengelola hutan Indonesia. Kata-kata atau
kalimat perlu disadari bahwa itu mengandung suatu konsep. Oleh
karena itu memerlukan penafsiran cerdas/kritis apa maknanya.
Sehingga pemikiran, sikap dan tindakan-tindakan menjadi benar,
baik, dan tepat. Tidak sulit tetapi berat memang. Oleh karena
itu, jangan malas berpikir. Memang berpikir itu berat, sehingga
banyak orang malas berpikir. Akibatnya, yang terjadi adalah
penghakiman-penghakiman. Saling menyalahkan. Ini yang harus
dihindari. Maka, berpikir dan berpikirlah.
Berangkat dari keadaan seperti itu, maka MRI volume 64
ini menurunkan artikel-artikel bertemakan Menapaki Jalan
Terjal Kehutanan. Semoga bermanfaat teristimewa dalam
meninggalkan tahun 2019 dan memasuki tahun 2020.
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Menafsir Tujuh Perintah Presiden
Jokowi untuk Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Oleh: Tim Badan Kejuruan Teknik Kehutanan - Persatuan Insinyur Indonesia (BKTHut-PII)
Jakarta, 24 November 2019

MAKNA KONVENSI BKTHUT-PII 2019
Konteks:
1. Pemerintah menghendaki perubahan radikal dan
mendasar dalam pelayanan publik sebagaimana
narasi 7 perintah presiden.
2. Era industri 4.0 yang berbasis ilmu pengetahuan
dan teknologi.
3. Tuntutan profesionalisme untuk mengatasi krisis
tata kelola kehutanan dan pengelolaan sumber daya
hayati lainnya termasuk lingkungan hidup.

7 PERINTAH PRESIDEN

UNTUK KABINET INDONESIA MAJU
1. Jangan korupsi, ciptakan sistem yang
menutup celah terjadinya korupsi!
2. Tidak ada visi misi Menteri, yang ada visi
misi Presiden-Wakil Presiden!
3. Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif!
4. Jangan terjebak rutinitas yang monoton!
5. Kerja berorientasi pada hasil nyata! Tugas kita
tidak hanya menjamin sent, tapi delivered!
6. Selalu cek masalah di lapangan dan temukan
solusinya!
7. Semua harus serius dalam bekerja. Saya
pastikan yang tidak bersungguh-sungguh,
tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan!
MAKNA 7 PERINTAH PRESIDEN
1. Jangan korupsi ciptakan sistem yang menutup
celah terjadinya korupsi!
Makna:
• Akuntabilitas publik menggantikan akuntabili
tas kinerja.
• Mengedepankan etika bukan sekedar kepatuhan
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terhadap hukum.
2. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi
Presiden dan Wakil Presiden!
Makna:
• Menteri adalah representasi Presiden (sekaligus
sebagai pembina profesi insinyur)
• Menteri membangun nilai-nilai profesionalisme
5. Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif!
Makna:
• Bangun struktur yang ramping, datar (tidak
hirarkis), karena setiap struktur yang gemuk
pasti tidak bisa cepat, tidak produktif dan kerja
minimalis (tidak bisa kerja keras)
4. Jangan terjebak rutinitas yang monoton!
Makna:
• Setiap organisasi yang digerakkan oleh
peraturan selalu terjebak oleh rutinitas,
maka dari itu harus dibangun struktur yang
digerakkan oleh fakta, masalah riil di lapangan
dan pengetahuan.
5. Kerja berorientasi kepada hasil nyata! Tugas kita
tidak hanya menjamin sent, tapi delivered!
Makna:
• Nampak nyata di lapangan.
• Pelayanan harus dalam konteks yang dilayani
• Tatap muka langsung dengan yang dilayani
untuk menggali konteks yang dilayani.
• Pelayanan langsung ke masyarakat (target
group dan beneficiaries).
• Maksimalkan peranan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri
(melaksanakan pelayanan untuk dirinya sendiri
– self help).
6. Selalu cek masalah di lapangan dan temukan
solusinya!

Artikel Utama
Makna:
• Organisasi yang digerakkan oleh values (etika
dan ilmu pengetahuan).
• Solusi harus benar, baik dan tepat serta adil.
7. Semuanya harus serius dalam bekerja! Saya
pastikan yang tidak bersungguh-ungguh, tidak
serius, bisa saya copot di tengah jalan.
Makna:
• Perintah presiden ini signifikan (sungguhsungguh, maka dari itu ada sanksinya kalau
tidak dilaksanakan).
INSTRUMEN UNTUK MELAKSANAKAN 7
PERINTAH PRESIDEN
1. UU No. 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran
• Membangun struktur yang mengedepankan
profesionalisme yang digerakkan oleh values
(ilmu pengetahuan dan etika) à perintah
Presiden no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7.
2. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Karena masih berlaku maka memang harus
tetap dipedomani namun perlu ditafsir ulang
agar relevan dengan konteks kekinian.

•

Hasil tafsir ulang mengambil bentuk revisi
peraturan-peraturan pemerintah.
3. UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
• Karena masih berlaku maka memang harus
tetap dipedomani namun perlu ditafsir ulang
agar relevan dengan konteks kekinian.
• Hasil tafsir ulang mengambil bentuk revisi
peraturan-peraturan pemerintah.
4. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Karena masih berlaku maka memang harus
tetap dipedomani namun perlu ditafsir ulang
agar relevan dengan konteks kekinian.
• Hasil tafsir ulang mengambil bentuk revisi
peraturan-peraturan pemerintah.
5. UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah
Dan Air
• Karena masih berlaku maka memang harus
tetap dipedomani namun perlu ditafsir ulang
agar relevan dengan konteks kekinian.
• Hasil tafsir ulang mengambil bentuk revisi
peraturan-peraturan pemerintah.
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6. UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris
Agreement To The United Framework Convention
On Climate Change (Persetujuan Paris Atas
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsabangsa Mengenai Perubahan Iklim.
• Dipedomani namun perlu ditafsir ulang
agar relevan dengan konteks pertimbangan
pemikiran etis dalam kegiatan Praktik
Keinsinyuran Teknik Kehutanan.
• Hasil tafsir ulang mengambil bentuk revisi
peraturan-peraturan pemerintah.
7. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
• Perlu ditafsir ulang khususnya 5 hubungan
hukum pusat dan daerah yang mencakup:
- Hubungan kewenangan
- Hubungan tanggung jawab
- Hubungan pengawasan
- Hubungan pemanfaatan sumber daya alam
- Hubungan keuangan
UU 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN
SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN PERINTAH
PRESIDEN
1. Devolusi:
• Hapus Eselon III dan IV devolusi ke profesi
(fungsional sekaligus menjadi anggota profesi
agar menjadi bagian komunitas profesi Insinyur
Teknik Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang
digerakkan oleh ilmu pengetahuan dan etika
dan menjadi objek pengadilan etika profesi
oleh Mahkamah Etik PII). Akibat logis adanya
devolusi akan terbentuk organisasi network
(kolaboratif, transdisiplin).
• Dekatkan unit pelayanan kehutanan dan
manajemen hutan ke lapangan dalam bentuk
KPH yang menjadi komunitas profesi Insinyur
Profesional Teknik Kehutanan.
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2. Deregulasi:
• Mengedepankan solusi berdasar fakta dan ilmu
pengetahuan.
• Peraturan diganti standar praktik dan etika.
• Relasi perintah dan awasi (patron client/
command and control) diganti dengan
hubungan kontraktual yang berdasar standar
layanan dan standar etika Insinyur Teknik
Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
3. Debirokratisasi
• Hirarki diganti kolaborasi (ciri profesi).
• Impersonal diganti repersonalizing (Insinyur
Profesional otonom dalam melaksanakan
praktik).
• Devolusi ke profesi.
PERANGKAT KLHK TERHADAP KEINSINYURAN
1. Nota Kesepahaman antara Menteri Ristekdikti
dengan Menteri LHK Nomor 4/M/NK/2018 dan
Nomor PKS.5/MENLHK/P2SDM/KUM.3/8/2018
pada 29 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan
Program Profesi Insinyur Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Kelembagaan
Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Kemenristekdikti dengan Kepala BP2SDMKLHK Nomor T/1545/C/HK.04.03/2019 dan
Nomor PKS.01/P2SDM/SET.0/9/2019 pada 10
September 2019 tentang Penyelenggaraan Program
Profesi Insinyur Bidang Kehutanan;
3. Draft PermenLHK tentang Standar Layanan
Insinyur Teknik Kehutanan; dan
4. Draft Nota Kesepahaman antara Ketua Umum
Persatuan Insinyur Indonesia dengan Menteri LHK
tentang Kerja Sama Pembinaan, Pengembangan,
dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Profesi
Insinyur Teknik Kehutanan.
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SEKTOR KEHUTANAN
MENATAP KE DEPAN
Oleh: Untung Iskandar, Ph.D.
Mantan Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan

PENDAHULUAN
Makalah ini akan membahas
strategi pembangunan kehutan
tahun depan dan selama lima tahun
ke depan. Penulisan akan diawali
dengan analisis beberapa subyek
di dalam Arah Pembangunan
Kehutanan Tahun 20201. Pada pemerintahan Presiden
Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin, 2019 – 2024, sektor
kehutanan tetap bergabung dengan sektor Lingkungan
Hidup sehingga secara organisatoris lembaganya
adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KemLHK). Pada periode ini, sektor kehutanan telah
menetapkan Arah Pembangunan Kehutanan Tahun
2020 sebagai berikut2:
1. Memperkuat ekonomi nasional, investasi dan
ekspor melalui:
a. Deregulasi perizinan yang menghambat
b. Pemberian insentif
c. Kepastian hukum
2. Melakukan pegentasan kemiskinan melalui:
a. perhutanan sosial,
b. TORA dan
c. pendampingan
usaha
pada
kelompok
masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan kehutanan melalui
rehabilitasi DAS, perlindungan dan pengamanan KK
(kawasan konservasi?), pengendalian pencemaran,
pengelolaan sampah, penegakan hokum, pen
cegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan serta restorasi lahan gambut.
4. Membangun infrastruktur yang langsung dirasakan
masyarakat.
5. Menguatkan pendidikan vokasional untuk meng
hasikan SDM yang siap kerja.
Pada Arah Pembangunan ini, butir (1) dan butir (5)

sangat menarik perhatian khususnya bagi pengusaha,
karena fokusnya adalah memperkuat ekonomi nasional,
investasi dan ekspor, dengan cara utama adalah
deregulasi perizinan yang menghambat. Ujung kegiatan
memperkuat ekonomi nasional adalah memperbesar
ekspor, dalam kuantitas dan kuatitas serta makin
bervariasinya komoditas kehutanan, selain komoditaskomoditas tradisional, yang dapat masuk ke pasar
global. Dua issue diakui di dalam arah pembangunan
ini, pertama, mengundang investor baik di sektor
hulu (menghasilkan bahan baku dan bahan penolong)
maupun sektor hilir (menghasilkan final products
berupa consumer goods). Kedua, berhubungan
dengan investasi dan ekspor adalah deregulasi
perizinan yang menghambat. Pemerintahlah yang
sekarang mengakui bahwa ada (atau banyak) peraturan
yang menghambat investasi dan menghambat ekspor.
Peraturan-peraturan ini ada yang perlu di amandemen
atau dibuang saja, terutama peraturan-peraturan yang
diterbitkan pada era sistem pemerintahan yang berbeda
dengan pemerintahan masa kini, khususnya peraturanperaturan yang diterbitkan di era Orde Baru (perubahan
system itu antara lain demokrasi, amandemen UUD
1945 menjadi UUD 2002, pemilihan langsung Presiden,
Gubernur, Bupati, Anggota-anggota DPR/DPRD).
Kembali pada issue investasi, beberapa informasi
dapat dikemukakan sebagai berikut. Tentang posisi
ekonomi dan investasi, pengamat INDEF, Bhima
Yudhistira Adhinegara menyebut beberapa faktor
menurunnya kepercayaan pelaku usaha3:
• Masyarakat kelas menegah ke atas menghemat
untuk menghindari resesi dan perlambatan
ekonomi;
• Investasi menurun karena team ekonomi Kabinet
Indonesia Maju dinilai kurang memberi dampak
positif ke iklim dunia usaha;

1
2

3
Pengusaha Makin Ragu Berbisnis di RI. Apa Penyebabnya;
Vadhia Lidyana, Detik Finance Rabu 6 November 2019.

Masuk ke WhatsApp.
Re wording agar sistematis.
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•

Banyak investor meragukan kapasitas Team
Ekonomi;
• Team Ekonomi yang di dominasi politisi kurang
bagus untuk dunia usaha;
• Regulasi Indonesia masih harus diperbaiki untuk
mendongkrak daya saing global.
Selanjutnya, Danang Girindrawardana Direktur
Eksekutif APINDO menyebut bahwa pemerintah kurang
memberikan regulasi yang mendongkrak pertumbuhan
industry hulu. Ia menyatakan bahwa selama empat
tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo
lebih memusatkan perhatiannya ke industri hilir.
Informasi lain, peringkat kemudahan berusaha
(Easy of Doing Business/EoDB) di Indonesia versi
Bank Dunia ada di urutan ke-73 dari 190 negara di
dunia. Padahal pada 2017 lalu, Indonesia menempati
posisi ke-724. Investasi dibutuhkan untuk mendorong
tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia,
apalagi jika Indonesia ingin menggenjot ekonomi
nasional tumbuh di atas 5%. Dari sumber itu diperoleh
informasi berikut - Untuk memacu pertumbuhan
ekonomi ke kisaran 6-7%, butuh investasi sebesar
Rp 1.100 - Rp 1.200 triliun. Sementara target yang
ditetapkan untuk tahun ini baru sebesar Rp 792 triliun.
Untuk memperoleh investasi sebesar itu tidak cukup
bila hanya mengandalkan aliran modal dari dalam
negeri. Oleh karenanya dibutuhkan juga penanaman
modal asing.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
menetapkan target investasi langsung sebesar Rp 792
triliun sepanjang 2019. Dari Januari hingga September,
realisasinya baru sebesar 601,3 atau 75% dari target.
Sedangkan realisasi khusus di Triwulan III-2019 adalah
Rp 205,7 triliun.5
TENTANG DEREGULASI
Presiden menegaskan bahwa “Diperlukan deregulasi
besar-besaran dan pembuatan regulasi yang baru yang
betul-betul memberikan iklim yang baik pada ekonomi
kita dalam waktu yang secepat-cepatnya”6. Berita lama,
4
Target Kemudahan Berbisnis RI Diturunkan, Realistis atau
Pesimistis? Trio Hamdani – detikFinance.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4767912/targetkemudahan-berbisnis-ri-diturunkan-realistis-atau-pesimistis?
5
Ekonomi Global Seret, Bagaimana Investasi RI Sampai Akhir
Tahun? Achmad Dwi Afriyadi – detikFinance https://finance.detik.
com/berita-ekonomi-bisnis/d-4766820/ekonomi-global-seretbagaimana-investasi-ri-sampai-akhir-tahun?
6
Kebijakan Ekonomi Paket II. http://www.bpkp.go.id/
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deregulasi adalah Sebelumnya Perlu 2-4 Tahun, Izin
Investasi Di Sektor Kehutanan Kini Paling Lama 15
Hari. (30 September 2015)7.
Salah satu isi paket kebijakan deregulasi yang
dicanangkan pemerintah saat ini adalah menggairahkan
investasi lewat kemudahan perizinan usaha. Salah
satu fokus pembenahan perizinan adalah di sektor
kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) berencana mengubah sejumlah
aturan terkait perizinan yang akan menggairahkan
usaha kehutanan dan perkebunan.
Ada sejumlah izin kehutanan yang bakal menjadi
prioritas pembenahan oleh KLHK8.
• Pertama, izin pinjam pakai kawasan hutan.
• Kedua, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
(IUPHHK) untuk hutan alam, hutan tanaman
industri (HTI), dan restorasi ekosistem.
• Ketiga, perpanjangan IUPHHK di atas 6.000
meter persegi per tahun dan Izin Perluasan Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas
6.000 meter persegi (m²) per tahun.
• Izin-izin tersebut akan dibuat lebih ringkas,
sehingga prosesnya bisa dipercepat dari sebelumnya
dua tahun hingga empat tahun menjadi hanya 15
hari kerja.
Dari paparan ini Nampak bahwa sektor KLHK telah
melakukan deregulasi sejak tahun 2015. Deregulasi
terkini diusulkan oleh APHI untuk menggenjot ekspor
kayu9, mereka itu:
• Ekspor produk kayu bisa diandalkan untuk
menutup defisit neraca perdagangan berjalan. Hal
ini didukung dengan kandungan lokal 100 persen
pada produk kayu.
• Untuk meningkatkan devisa ekspor, perlu
mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu
dari jenis-jenis komersial yang belum dikenal pasar
secara luas.
• Produk kayu yang masih potensial untuk digenjot
konten/2393/Paket-II
7
https://setkab.go.id/sebelumnya-perlu-2-4-tahun-izininvestasi-di-sektor-kehutanan-kini-paling-lama-15-hari/?yop_poll_
tr_id=&yop-poll-nonce-1_yp566af1cfbf644=bceaf466bb
8
INDUSTRI/AGRIBISNIS. Jumat, 02 Oktober 2015. Izin Usaha
Kehutanan Dipangkas. https://industri.kontan.co.id/news/izinusaha-kehutanan-dipangkas
9
APHI Usul Perbaikan Regulasi untuk Genjot Ekspor Kayu
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 12 September 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190912/99/1147759/aphi-usulperbaikan-regulasi-untuk-genjot-ekspor-kayu
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•

•

•

ekspornya antara lain kayu gergajian berbasis kayu
alam dari Papua dan Papua Barat,
Kayu olahan berbasis kayu alam dengan perluasan
penampang, plywood kayu alam, dan kayu olahan
berbasis hutan tanaman.
Diperlukan revitalisasi industri pengolahan kayu
dalam negeri yang dapat memanfaatkan limbah
kayu berdiameter kecil dari hutan alam dan hutan
tanaman;
Sektor hulu dan hilir kehutanan diperkuat dengan
insentif kemudahan pembangunan industri onfarm skala kecil untuk pengolahan hasil hutan
tanaman.

PEMBAHASAN
Investasi sektor kehutanan pada intinya bergantung
pada keberadaan kawasan hutan yang bebas konflik dan
bebas kepentingan fihak lain. Artinya, kepastian usaha
sangat bergantung pada kepastian kawasan. Pada sisi
lain, definisi hutan yang dimuat di dalam Pasal 1 UU
41/1999 menyatakan:
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.
Dengan definisi ini nampak bahwa ke depan investasi
bidang kehutanan pada suatu kawasan tidak perlu lagi
dibatasi dengan pemanfaatan kayu, melainkan diubah
dengan pemanfaatan ekosistem. Dengan batasan
itu, pemerintahlah yang harus melakukan pemetaan
kawasan agar jelas kawasan ekosistem bebas konflik
dan bebas kepentingan fihak lain. Selain itu, pemetaan
dapat memantapkan investasi bidang ekosistem
(mungkin Hasil Hutan Bukan Kayu, mungkin Jasa dari
Hutan), sebagai tambahan dari investasi bidang kayu,
yang umumnya menjadi focus industry pemroses hasil
hutan.
Satu fokus investasi di industri hulu kehutanan
kehutanan adalah pembangunan (dan pengelolaan
jangka panjang) hutan tanaman industry. Dari PerMen
tentang pembangunan HTI10, diperoleh beberapa
informasi sebagai berikut:
10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia. Nomor P.62/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2019 Tentang
Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

1.

Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan
tanaman pada [kawasan] hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok industri kehutanan
untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan
produksi dengan menerapkan silvikultur [sistem
budi daya hutan, terutama Tebang Habis dengan
Permudaan Buatan - THPB, setelah berhasil
penanaman pada rotasi pertama] untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
2. Pasal 3 menyebut
a. Areal IUPHHK-HTI merupakan kawasan
Hutan Produksi Terbatas dan kawasan Hutan
Produksi Biasa yang tidak dibebani izin atau
hak pengelolaan dan berada pada kawasan
hutan yang tidak produktif.
b. Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicadangkan oleh Menteri dalam
Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada
Kawasan Hutan Produksi.
Pasal-pasal itu membatasi bahwa yang dapat
membangun HTI hanyalah kelompok industri
kehutanan. Atau, hanya swasta yang dapat membangun
dan mengelola HTI. Selain dari kelompok itu tidak
dibenarkan membangun HTI. Kedua, pemerintah
mengakui bahwa ada kawasan hutan produksi yang
tidak produktif yang dialokasikan untuk pembangunan
HTI. Lagipula kawasan itu dicadangkan oleh Menteri,
sehingga Menteri menjamin kawasan itu bebas konflik
kepentingan sektor lain. Dimasa lalu, investor memilih
kawasannya, yang memenuhi beberapa syarat sebagai
kawasan hutan produksi yang tidak lagi produktif.
Pilihan membangun HTI pada kawasan hutan
produksi yang tidak produktif sangat tepat karena
beberapa sebab:
• Aktivitas HTI boleh dikatakan intensif tenaga
kerja sehingga menyerap kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha;
• Luasnya kawasan hutan produksi yang tidak
produktif. Ada estimasi sampai 64 juta hektar.
Andai 50% saja dikembangkan untuk HTI, sekitar
32 juta hektar tersedia untuk HTI. Andai setiap
usaha swasta diberi kawasan seluas 100.000
efektif, aka nada sekitar 320 unit usaha, baik usaha
mandiri, usaha terintegrasi horizontal dan usaha
terintegrasi vertical.
• Pada sisi lain dapat mengembangkan hutan wisata
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pada kawasan-kawasan hutan produksi yang tidak
produktif yang mempunyai aksesibilitas tinggi.
Dalihnya adalah membangun kawasan rehabilitasi,
namun sejak awal di design sebagai kawasan wisata.
Tentang investasi, industri yang akan dipasok
bahan baku dati HTI adalah industry serat untuk pulp,
kertas dan rayon; pertukangan; bioenergy. Pemegang
IUPHHK-HTI yang mengusahakan bioenergy berbasis
kayu tanaman dengan daur pendek kurang dari 5 tahun
dan dari tanaman budi daya tahunan berkayu dapat
diberikan izin usaha industri serpih kayu, wood pellet,
arang kayu, biofuel, dan biogas.
Pemegang IUPHHK-HTI yang menghasilkan
produk samping berupa hasil hutan bukan kayu
(HHBK) dapat diberikan izin usaha industri hasil hutan
bukan kayu pada areal kerjanya, meliputi industri
pengawetan/pengolahan rotan, bambu dan sejenisnya,
pengolahan pati, tepung, lemak dan sejenisnya,
pengolahan getah, resin, dan sejenisnya, pengolahan
biji-bijian, pengolahan madu, pengolahan nira, minyak
atsiri, dan/atau industri karet remah (crumb rubber).
Lepas dari kebijakan pemerintah adalah industry
penyedia certified seeds dari seed orchards yang
dibangun oleh usaha swasta bekerja sama dengan
para ilmuwan dan peneliti. Beberapa unit usaha
perlu membangun seed orchards untuk menyediakan
seeds untuk usahanya, dan kalau ada peluang dapat
menjualnya ke usaha yang sama.
Dari deskripsi peraturan ini nampaknya Menteri
LHK memang berniat mengundang investor. Dengan
keterbatasan penulis, tidak dinampakkan apakah
investasi sektor HTI juga terbuka untuk investasi asing,
atau harus membangun joint venture dengan partner
nasional. Peraturan ini sangat teknis, masalah teknis di
deskripsi sangat mendetail tinggal kalangan industry
(investor) mengembangkan entrepreneurship nya.
INVESTASI DI SEKTOR HILIR DAN PEMASARAN
Tentang investasi di indistri hilir, APHI dengan
cerdik menyajikan di dalam presentasi di FHUT
UGM.11 Menurut APHI, Rantai Nilai Berdasarkan
Aras Proses pada Produksi, untuk Industri Pengolahan
dibagi dalam (1) Industry Primer (Lumber, Plywood,
Medium Density Fiberboards/Particle Boards/
11 Upaya Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan
https://www.rimbawan.com/files/2019/08/Presentasi-APHI_
Fahutan-UGM-22-Agustus-2019-Final-21082019.pdf
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Pulp, (2) Industri Sekunder (Wood Working/
Moulding; Fancy Plywood; Paper; (3) Industri
Tersier (Furniture, Perumahan). Selanjutnya,
pada paparan APHI, ditunjukkan bahwa hasil-hasil
industry pengolahan (atas bahan baku yang dipasok
industry hulu) di pasok ke pasar, memenuhi kebutuhan
konsumen (consumer demand). Dengan demikian,
pasar adalah penguasa (controlling authority) atas
kelestarian industry bahan baku dan legalitas kayu
pada industry pengolahan. Tanpa sertifikat kelestarian
dan sertifikat legalitas yang diakui konsumen, mereka
berhak menolaknya. Pemerintah menetapkan bahwa
kelestarian pasok bahan baku dinilai dengan PHPL
(Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dan legalitas
kayu dinilai dengan SVLK (Sertifikat Verifikasi Legalitas
Kayu).
Paparan APHI kemudian menyajikan optimism
nilai ekspor dari industry ber bahan baku HTI, sebagai
berikut:
Ekspor Kayu Gergajian dari Hutan
Tanaman

US$ 240.000.000

Ekspor Kayu Gergajian dari Hutan
Alam

US$ 204.000.000

Ekspor Panel kayu dari Hutan Alam

US$ 330.000.000

Ekspor Moulding dari Hutan Alam

US$ 630.000.000

Ekspor Arang Kayu/Biomassa

US$ 225.000.000

TOTAL DEVISA

US$ 1.629.000.000

Optimisme APHI agak kurang sejalan dengan
deskripsi produk pada setiap tahap industry, misalnya
tidak ada ekspor medium density fiberboards, atau
ekspor pulp dan kertas, atau ekspor furniture. Namun
ini tidak melemahkan peluang investasi di dalam HTI
sekaligus industry pemroses hasilnya. Barangkali
politisi menyebutnya kebijakan ini on track dengan
kebiijakan Presiden.
Melihat berbagai produk industry yang disajikan
oleh APHI, makin nampak nyata perlunya tenaga kerja
industry yang terdidik dan terampil (educated and
skilled industrial workers). Apakah mereka sudah
masuk ke dalam rencana pemerintah dalam kebijakan
“5. Menguatkan pendidikan vokasional untuk
menghasilkan SDM yang siap kerja” patut ditunggu
realisasinya. Namun education and training butuh
personnel pelatih yang terdidik dan terlatih dan sekaligus
butuh waktu dan fasilitas untuk menghasilkan SDM
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industry yang yang terdidik dan terampil (educated and
skilled). Pertanyaan yang timbul: can you (KemLHK)
do it alone? Pasti tidak. Butuh kolaborasi dengan
kementerian dan lembaga lain yang lebih professional
dalam bidang itu. Khususnya kerjasama lembaga,
tidak dapat dibatasi lembaga pemerintah saja, namun
perlu peran serta lembaga swasta, bahkan perlu pula
kerjasama dengan lembaga global. Pertanyaan diubah:
can you do it?
DEREGULASI12
Menurut pendapat penulis, pengertian deregulasi
adalah menyederhakan Peraturan dan UndangUndang, menyederhanakan proses perijinan dan
mempercepat keluarnya ijin. Presiden sendiri yang
menegaskan bahwa deregulasi adalah untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi. Konsekuensinya, pada sektor
teknis kementerian, akan ada unit-unit kerja yang
dihapus karena tidak ada yang dikerjakan. Presiden
atau MenDagri sudah bertekad untuk menghapus
eselon III dan IV tahun depan (2020) dan menggantinya
dengan ASN fungsionaris. Struktur lembaga akan lebih
ramping, apalagi dengan adopsi e-government, struktur
akan lebih ramping lagi, namun ASN yang dipilih
akan makin terampil bekerja. Pola kerja (Standard
Operating Procedures -SOP) dan ritme kerja (termasuk
analisis mega-data) akan berubah. Wajar, bila akan
ada ASN yang tidak kebagian kerja dan tanggung
jawab. Berkaitan dengan hal ini, Arah Pembangunan
Kehutanan 2020 pada butir 5. “Menguatkan pendidikan
vokasional untuk menghasilkan SDM yang siap kerja”,
perlu di revisi atau ditambah dengan pelatihan kerja
dan tanggung jawab bagi ASN yang unit kerjanya
dihapus berkat deregulasi. Bahkan perlu pula
pelatihan ASN Fungsionaris.
Dengan hapusnya eselon III dan IV, di masa depan
para fungsionaris senior ini akan diuji, semacam fit and
proper tests untuk menduduki jabatan eselon II dan I.
Hal itu sudah dilakukan untuk menjaring calon terbaik
Direktur Utama BUMN. Karena itu, pelatihannya akan
lebih focus pada softskill, berhubung hardskill sudah
diperoleh di perguruan tinggi, untuk lebih berprestasi
dan lebih mampu mengemukakan pendapat dan
berargumentasi secara sehat.

Mereka yang terpental dari struktur organisasi
di pusat, dapat dilatih untuk bekerja di KPH-KPH di
lapangan, atau membantu badan-badan usaha swasta
mempertahankan predikat kelola hutan lestari (SFM)
dengan standard global. Peluangnya hampir tidak
terbatas. Atau, menjadi praktisi di hutan tanaman
industri, dari pengelola dan pelaksana pesemaian
(nursery), kelola tanaman muda, sampai kelola logging
operations (pembalakan hutan).
Dewasa ini, jabatan fungsionaris non-struktural
pada ASN antara lain terdapat pada dosen dan peneliti,
tenaga pustakawan, mungkin juga registered nurses.
Mereka maju dan berkembang berkat bimbingan
seniornya dan mampu mengembangkan diri sendiri
sehingga prestasinya bagus. Kedepan, semua pekerja
harus profesional, harus certified oleh lembaga
independen. Pentingnya pelatihan personel ini (bukan
hanya menghasilkan SDM terampil) namun diperlukan
untuk merealisasikan saran-saran yang diajukan
oleh APHI, karena pasti akan berhubungan dengan
masuknya investasi di sektor kehutanan. Dengan
demikian, justru pelatihan vokasional-plus ini sangat
penting untuk menjamin berhasilnya deregulasi.
PENUTUP
Makalah ini menganalisis peluang investasi
khususnya HTI di era deregulasi khususnya sektor
kehutanan yang dicanangkan Presiden. Hasil analisis
adalah bahwa:
• Program HTI mampu mengundang investor
industri hulu dan industri hilir;
• Peraturan menunjukkan bahwa HTI terbuka bagi
usaha swasta;
• Deregulasi perlu menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan agar karyawan yang bekerja di sektor
industri menjadi karyawan yang certified;
• Program pelatihan vokasional perlu diperluas
dengan pelatihan ASN yang non-job karena unti
kerjanya dihapus berkat deregulasi.

12 di dalam Bahasa inggris, dibedakan deregulation in business dan
deregulation in government
Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

| 11

Artikel Utama
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MODEL:
PENGEMBANGAN HUTAN PRODUKSI YANG MENJAMIN
MASA DEPAN INDUSTRI KEHUTANAN DI INDONESIA
Oleh: Prof. Dr. Ir. John E. H. J. FoEh, IPU
Alumnus Kehutanan UNHAS dan Guru Besar Ekonomi Sumberdaya Alam, Universitas Gunadarma, Jakarta

PENDAHULUAN
Hutan merupakan sumberdaya
alam yang sangat penting bagi
kehidupan manusia karena sifat
multigunanya, terutama sebagai
penghasil kayu dan hasil hutan
non kayu lainnya. Hutan sebagai
pelindung ekosistem, tanah dan tata air, sekaligus
sebagai habitat margasatwa, penyeimbang kondisi
iklim yang sehat dan bersih serta sangat berperan
dalam melindungi keaneka-ragaman hayati. Namun
ketergantungan yang tinggi terhadap hutan alam
Indonesia sebagai sumber devisa selama beberapa
dekade (awal 1980 an) telah menyebabkan laju
deforestasi yang cukup tinggi. Penyalahgunaan hutan
alam Indonesia yang secara administratif mempunyai
luas lebih dari 100 juta Ha, telah menyebabkan banjir
dan erosi, degradasi lahan, longsor, kebakaran hutan,
maupun kerusakan lingkungan hidup. Pertanyaan
klasiknya adalah masihkah hutan Indonesia tetap bisa
sebagai penghasil devisa, terutama dari hutan tanaman
industri melalui suatu model sistem rantai pasokan
(supply chain management model) terhadap industri
kehutanan yang berkelanjutan?
Sejarah mencatat bahwa sejak awal Repelita I,
hutan alam Indonesia mulai dieksploitasi secara besarbesaran oleh investor asing untuk menghasilkan devisa
selain minyak bumi. Kebijakan pemerintah sampai
dengan tahun 1980-an bertumpu pada ekspor kayu
bulat guna mendukung perekonomian nasional. Hal
ini menyebabkan sektor kehutanan menempati urutan
kuat penghasil devisa negara sesudah migas. Trilogi
pembangunan sebagai konsep waktu itu terutama
ditujukan bagi peningkatan perdagangan luar negeri,
penciptaan lapangan pekerjaan, dan percepatan
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pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional
sebagai tujuan utama. Menyadari tentang pemerataan
pembangunan dan peningkatan nilai tambah hasil
hutan maka pada awal tahun 80-an dimulailah konsep
industri kayu terpadu (integrated wood industry).
Kebijakan ini membuat terjadinya pelarangan ekspor
kayu bulat (log export ban) hingga pada tahun 1985,
–secara official– ekspor kayu bulat Indonesia sama
dengan nol. Akibatnya, industri perkayuan di Indonesia
–sekalipun dalam bentuk oligopoli– berkembang
pesat dan pada gilirannya menyebabkan Indonesia
menjadi negara pengekspor kayu lapis nomor 1 di dunia
sampai dengan tahun 1997. Kemajuan ini tidak sejalan
dengan perkembangan Hutan Tanaman Industri untuk
menggantikan peranan hutan alam sebagai penghasil
bahan baku industri kayu primer maupun sekunder,
sehingga mendapat ancaman “ecolabelling”.
Pengetatan ecolabel ini menyebabkan pembatasan
eksploitasi hutan alam dan pemanfaatan berbagai jenis
kayu yang dianggap bukan jenis komersial maupun
pemanfaatan hutan-hutan rakyat guna mengatasi
kekurangan bahan baku industri kayu dalam negeri.
Kebijakan impor juga mulai ditempuh sejak tahun
1999/2000. Keadaan hutan alam Indonesia makin
parah karena reboisasi dan rehabilitasi yang berjalan
lamban. Kerusakan hutan semakin diperparah
dengan munculnya otonomi daerah di mana para
Kepala Daerah dapat merubah kawasan hutan yang
berada di areal penggunaan lain (APL) untuk berbagai
kepentingan seperti perkebunan, pertambangan
maupun pemukiman. Pengrusakan hutan alam dan
penyelundupan kayu serta illegal logging berlangsung
cepat yang menyisakan kawasan hutan yang benarbenar hutan menjadi semakin berkurang. Berbagai
bencana alam serta peningkatan pemanasan global
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pun terjadi dan akibatnya memunculkan gagasan
moratorium eksploitasi hutan alam, namun illegal
logging dan penyelundupan kayu tetap tidak
terkendalikan, sekalipun telah dikeluarkannya Inspres
No. 6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru
dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer
dan Lahan Gambut. Pemerintah melalui kementrian
kehutanan menyatakan bahwa kebijakan moratorium
dilanjutkan untuk terus memperbaiki tata kelola di
sektor kehutanan agar kerusakan hutan dan kecepatan
deforestasi dapat dicegah dengan baik. Ancaman terkini
adalah masalah penyerobotan kawasan hutan untuk
berbagai penggunaan lain serta kebakaran lahan dan
hutan (Karhutla).
GAMBARAN INDUSTRI DAN NILAI EKSPOR HASIL
HUTAN
Dalam tahun 2001, nilai ekspor hasil hutan
(terutama berasal dari hutan alam), tercatat sebesar
US$ 4.445 juta. Dari jumlah ini, kayu olahan tercatat
menyumbang sebesar 98,2% sementara kayu
gelondongan dan produk hasil hutan non kayu (HHNK)
masing-masing hanya sebesar 1.5% dan 0.2%. Dalam
tahun yang sama, total hasil ekspor non minyak bumi
tercatat sebesar US$ 43.685 juta. Adapun ekspor hasil
hutan menyumbang 10.2% dari jumlah ini dan berada
pada tempat ke tiga hasil ekspor nasional non migas.
Meskipun hasil hutan berperan kecil dalam total
pendapatan domestik bruto (GDP), namun kontribusi
itu menciptakan kesempatan kerja baik pada tahap
pemanenan (eksploitasi), maupun pada industri primer
dan sekunder. Hal ini juga penting bagi kelangsungan
hidup para pengusaha kecil dan sektor informal yang
terkait dengan pengusahaan hutan. Sejak tahun 2005
subsektor kehutanan hanya menyumbang 1% terhadap
PDB, dan bahkan tahun 2009 menurun, hanya sebesar
0,8%. Kecilnya kontribusi subsektor kehutanan
terhadap PDB ini disebabkan karena hanya dihitung
dari komoditi primer, yaitu kayu log, rotan, jasa
kehutanan, dll.
Perdagangan hasil hutan adalah salah satu faktor
pendorong terjadinya eksploitasi hutan baik yang
resmi maupun yang “illegal”, khususnya di negaranegara tropis. Sampai dengan akhir tahun 2000,
ekspor produk kayu Indonesia ke pasar dunia masih

didominasi oleh kayu lapis, diikuti pulp kayu dan kayu
gergajian. Nilai ekspor total produk kayu Indonesia
pada tahun 1998 berkisar US$ 7.219 milyar. Dari jumlah
ini, pangsa pasar produk kayu primer mencapai 47%
sedangkan produk kayu sekunder sebesar 53%. Pada
tahun 2001, pangsa produk kayu primer mengalami
kenaikan sampai 54.6% dan pangsa ekspor produk kayu
sekunder mengalami penurunan hingga 45.4%. Kondisi
terakhir menunjukkan bahwa hingga Juli 2012, nilai
ekspor produk industri kehutanan Indonesia mencapai
US$ 5,91 miliar. Pada periode yang sama, nilai ekspor
tercatat US$ 5,75 miliar. Kertas menyumbang nilai
ekspor terbesar, yaitu US$ 2,36 miliar, sedangkan
kayu lapis atau plywood dan pulp masing-masing
berkontribusi US$ 1,17 miliar dan US$ 869 juta. Ekspor
produk kayu primer ke pasar dunia masih didominasi
oleh kayu lapis, diikuti dengan pulp kayu dan kayu
gergajian. Namun demikian, pangsa ekspor kayu lapis
dalam jumlah dimaksud mengalami penurunan lagi
hingga 36.8%. Sementara itu, pangsa ekspor pulp kayu
dan kayu gergajian naik masing-masing 11.3% dan
16.1%. Selanjutnya, produk kayu olahan mempunyai
pangsa pasar yang signifikan dalam ekspor produk kayu
dari Indonesia (lebih dari 40%), dan beberapa produk
memegang peranan penting dalam pasar internasional.
Produk produk lain yang memiliki pangsa pasar impor
global lebih dari 10% adalah kursi bambu/rotan (50%)
dan kayu keras campuran (20%). Produk yang memiliki
pangsa pasar antara 5%-10% meliputi daun pintu kayu
(9%), bahan bangunan kayu lainnya (6%), ukiran ukiran
kayu (6%), furniture kayu lainnya (6%), perangkat
kamar tidur kayu (5%), dan rangka lukisan (5.5%).
Secara keseluruhan pangsa pasar Indonesia di pasar
dunia untuk produk kayu sekunder hanya berkisar 5%
tetapi umumnya cenderung menurun.
Tekanan ekspor ke pasar internasional yang
tumbuh pesat akan menjadi ancaman di masa depan.
Alasannya adalah menipisnya pasokan kayu berkualitas
tinggi, merajalelanya penebangan dan perdagangan
liar, serta kondisi pengolahan kayu primer lokal, yang
senantiasa masih berkonsentrasi pada kayu lapis dan
kayu gergajian tanpa kontribusi nilai tambah yang
signifikan atau tanpa diversifikasi produk. Hal ini
pada gilirannya akan menyebabkan Indonesia selalu
mengandalkan keunggulan komparatifnya dan tidak
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berkembang ke arah keunggulan kompetitif dalam
industri dan perdagangan produk kayu.
PERSPEKTIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KAYU INDONESIA
Ada beberapa kebijakan yang perlu ditempuh
dalam rangka mempertahankan peran sub sektor
kehutanan dalam perekonomian Indonesia maupun
dalam perdagangan internasional yakni dengan caracara berikut ini:
1. Pembatasan oleh pasar internasional atas ekspor
hasil hutan dari Indonesia: Dampak utama
adalah pada peningkatan aspek kualitatif. Pasar
dunia (demand) tetap bertumbuh dan Indonesia
nampaknya cukup kompetitif dalam harga namun
banyak peluang pasar baru yang lebih menekankan
pada persyaratan yang berkaitan dengan aspek
lingkungan hidup dan legalitas.
2. Pengembangan pasar baru bagi Indonesia
secara aktif (negara atau ceruk pasar): Industri
kayu Indonesia nampak sebagai pasar yang pasif
terhadap harga dan juga hanya sebagai penerima
order serta tidak proaktif dalam mengeksplorasi
pasar baru atau melakukan penyesuaian produk
untuk berbagai tujuan ekspor.
3. Efisiensi ekonomi dalam alokasi kayu dan
pasarnya: Pasar kayu bulat cukup kuat
dikendalikan, dimana kompetisi dan dinamika
dapat diatasi. Cabang-cabang industri tidak
bekerja secara transparan, sehingga kapabilitas
pembayaran kayu dan tingkat profitabilitasnya
tidak mudah terlihat dengan baik.
4. Keberlangsungan struktur ekspor saat ini
(profitabilitas, keseimbangan sosial untuk
manfaat dan ketenaga-kerjaan serta per
lindungan lingkungan): Lewat definisi ulang
maupun pengalaman empiris, struktur ekspor dan
perdagangan saat ini tidaklah berkesinambungan.
5. Posisi pasar dan kepemimpinan pasar: Indonesia
lebih bersifat penerima harga dari pada pengembang
pasar yang aktif. Indonesia memiliki pengaruh yang
kuat dalam perdagangan kayu lapis pada waktu
lalu, namun secara umum, masih kurang inisiatif
dalam ekspor produk-produk kayu lainnya.
6. Kebijakan dan insentif ekonomi untuk mendukung
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industri sekunder yang mempunya nilai tambah
yang tinggi: Dukungan yang kuat lewat suatu
kebijakan yang efektif sangatlah dibutuhkan.
Bagaimanapun, Indonesia tidak dapat mengabaikan
dampak berlawanan dari intervensi pasar yang telah
terjadi pada industri primer dan berhadapan dengan
tantangan untuk pengembangan industri sekunder
maupun tersier. Analisis yang hati-hati dibutuhkan
untuk menentukan apakah manfaat-manfaat yang
diperoleh akan menimbulkan persoalan-persoalan
baru yang lebih penting, termasuk distorsi pasar
dalam jangka panjang.
7. Pergeseran dari penggunaan bahan baku dari
hutan alam ke hutan tanaman: Indonesia tidak
akan dapat menghindari suatu perobahan untuk
menggeser pola pengguna-an bahan baku untuk
industri kayunya. Hasil yang diperoleh dari kayukayu tropis bernilai tinggi selama ini, yang masih
dapat dipanen harus dimaksimalkan usaha
pelestariannya. Pengolahan dan keragaman produk
perlu disesuikan dengan pergeseran dimaksud ke
arah penggunaan maksimum dari hutan tanaman
secara lestari agar dapat mempertahankan posisi
kompetitif dan menangkap segmen pasar yang baru
pada industri kayu sekunder.
KOMPETISI DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KAYU INDONESIA
1. Pangsa pasar Indonesia dan kompetisi yang
merosot: produktivitas tenaga kerja Indonesia
dinilai lebih rendah dari China, Vietnam dan
beberapa negara Asia lainnya. Kompetisi Indonesia
memang menurun namun terus berupaya
memperbaiki posisi pasar yang berbasis pada
sumberdaya berbiaya rendah, termasuk tingkat
upah buruh dan harga kayu bulat yang rendah.
China saat ini menikmati keunggulan ‘biaya rendah’
dalam kaitan dengan tenaga kerja. Efisiensi yang
rendah, perbaikan teknologi dan efisiensi ekonomi
yang lebih besar harus menjadi pengendali
kompetisi di masa datang.
2. Dampak faktor pembatas sumberdaya, citra
lingkungan dan kualitas produk (standart) pada
posisi perdagangan Indonesia: Seluruh faktor
dimaksud telah merupakan serangan bagi Indonesia
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sejak awal tahun 2000-an. Dampak ini bersifat
ganda dan solusi kebijakan harus mengarahkan
untuk mencari sumber bahan baku yang memiliki
produk bernilai tambah serta mendukung ekspor
lebih dari pada sekedar pasar domestik.
3. Isu-isu kebijakan yang muncul adalah sejauh mana
intervensi yang dilakukan dapat memberikan
hasil yang optimal: Pengalaman dari berbagai
negara menunjukkan bahwa mekanisme pasar
bebas dapat mengantar kepada derajad tertinggi
dari penggunaan bahan baku dan efisiensi industri
yang optimal. Sementara pemerintah Indonesia
mendorong ke arah produksi dan alokasi pasar
serta tipe regulasi pasar sesuai kebutuhan yang
dibutuhkan untuk mengatasi pasar yang tidak
sempurna sebagai suatu isu yang penting.
4. Mencapai suatu kerangka keseimbangan pasar
dan kebijakan-kebijakan untuk itu: Indonesia
saat ini perlu menyeimbangkan pasar dan lembaga
perdagangannya, regulasi, skema pajak dan
kebijakan untuk mengintegrasikan maksud-maksud
potensial dan untuk menghindari konflik antara
pelarangan ekspor kayu bulat, ekspor di bawah
regulasi pajak dan perdagangan kayu yang tidak
teratur di bawah proses leberalisasi perdagangan.
Indonesia harus melakukan analisis yang hati-hati
sehubungan dengan berbagai kebijakan yang saling
bercampur daripada sekedar menangani masalah
kebijakannya secara partial. Analisis dampak ekonomi
dengan analisis kepekaan yang tepat akan membantu
mempersiapkan langkah-langkah perbaikan ke depan.
Konsistensi jangka panjang untuk pedoman pembuatan
kebijakan dibutuhkan untuk menggantikan isu-isu yang
ada sebagai langkah pengendalian.
SITUASI BAHAN MENTAH INDUSTRI KAYU
Biaya produksi produk kayu Indonesia cenderung
mengalami peningkatan sebagai hasil kenaikan harga
kayu bulat serta masalah keuangan lain seperti yang
berasal dari reformasi ekonomi yang terjadi sejak 1998.
Kenaikan dalam harga kayu bulat terutama disebabkan
oleh persaingan yang tinggi dalam penggunaan kayu
bulat oleh industri kayu yang berorientasi ekspor.
Tingginya harga kayu gelondongan juga didorong oleh
banyaknya tindakan penebangan dan perdagangan liar.

Hutan tanaman saat ini belum berada pada kondisi
yang diharapkan untuk membantu mengurangi defisit
kayu dari hutan alam.
Jika hutan tanaman berhasil maka akan terjadi
pemanenan yang efesien dan harga kayu yang rendah
di kilang penggergajian atau industri kayu lainnya.
Dengan tingkat upah yang relatif rendah dari kayu hutan
tanaman akan mempengaruhi terjadinya keunggulan
kompetitif bagi para pengusaha hutan tanaman
di dalam negeri. Pada gilirannya, akan diperoleh
keuntungan dari rendahnya biaya bahan baku serta
meningkatkan persaingan produk kayu di dalam pasar
sekaligus mungkin menurunkan tingkat subsitusi kayu
oleh bahan-bahan lain. Ini akan mendorong terjadinya
proses pengolahan domestik untuk meningkatkan nilai
tambah produk.
Pemerintah
Indonesia
pernah
melakukan
pelarangan ekspor kayu bulat untuk merangsang
pertumbuhan industri kayu dalam negeri. Kebijakan
pelarangan ekspor kayu bulat sangat mendukung
kompetisi harga bagi produk-produk kayu Indonesia,
tetapi mendatangkan dampak sampingan seperti
pasokan berlebih yang terjadi secara struktural, dan
citra produk yang tersisihkan setidaknya kayu bulat
harus berasal dari hasil penebangan resmi dari hutan
yang lestari. Dampak dari kompetisi harga yang sangat
kuat dan pajak yang relatif tinggi dari beberapa produk
menyarankan bahwa industri yang berbasis kayu,
harus berusaha keras untuk memperbaiki tekhnologi
pengolahan untuk menghadapi tantangan merosotnya
ketersediaan kayu bulat dan memaksimumkan manfaat
ekonomi secara optimal serta meningkatkan efesiensi
pengolahan. Berkembangnya hal-hal yang berhubungan
dengan lingkungan hidup menyarankan bahwa pasokan
kayu seharusnya, –tanpa terkecuali– tergantung pada
hutan yang lestari dengan berbagai ketentuan yang
transparan dan dilaksanakan secara professional.
CIRI PENGUSAHAAN HUTAN MASA LALU
Ada beberapa hal yang menjadi ciri pengelolaan
hutan di Indonesia pada lalu yang perlu ditinggalkan. Hal
dimaksud antara lain; cenderung bersifat sentralistik,
skala besar dan dikuasai HPH besar, terjadi apa yang
dikenal dengan istilah over exploitation and timber
depletion atau timber mining. Hal ini diperparah
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lagi dengan pengawasan yang tidak maksimal, terus
berlangsungnya degradasi hutan, Iilegal logging, wood
smuggling, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),
maupun perambahan kawasan hutan. Hal ini juga
semakin diperparah dengan peran serta masyarakat
yang hanya “sekedar” sebagai tenaga kerja dengan
upah. Masalah terakhir mulai diatasi dengan adanya
program perhutanan sosial dan berbagai kombinasinya.
Sekalipun demikian, perkembangan pembangunan
kehutanan akhir-akhir ini telah menunjukkan
“angin segar” kea rah yang lebih baik. Pengendalian
kebakaran hutan dan lahan berlangsung cukup baik,
serta menurunnya angka deforestasi. Pengembangan
konsep-konsep Perhutanan Sosial dengan cadangan
kawasan yang cukup menjanjikan. Keberhasilan dalam
mengelola hutan hujan tropis, serta usaha pelestarian
keanekaragaman hayati. Namun demikian harus diakui
bahwa produksi kayu hutan alam terus merosot dan
industri kayu berproduksi jauh di bawah kapasitas
terpasang. Untuk semua ini kemudian dilakukan
pembangunan hutan tanaman skala besar yang dimulai
pada pertengahan tahun 1980-an. Pembangunan HTI
bertujuan untuk menunjang pertumbuhan industri
perkayuan melalui penyediaan bahan baku dalam jumlah
dan kualitas yang memadai serta berkesinambungan.
Namun demikian, harus diakui bahwa luasnya konsesi
izin HTI ini tidak diimbangi dengan kinerja penanaman
yang berhasil baik.
HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
Pertanyaan yang selalu diajukan adalah benarkah
hutan tanaman industri tidak menjamin konservasi
hutan? Idealnya pembangunan hutan tanaman
(HT) akan mengurangi tekanan pada hutan alam
tapi kenyataan tidaklah demikian. Harusnya,
berkembangnya HT akan menyebabkan pasokan kayu
cukup dan degradasi hutan alam menurun. Faktanya?
Kita tahu dari kondisi hutan Indonesia saat ini.
Berbagai upaya penanaman lebih ditekankan pada
fast growing species agar tidak terjadi time lag dalam
return on investment (ROI). Sebagai tambahan, hutan
tanaman dalam berbagai bentuk juga tidak/belum
memberikan jaminan terhadap keragaman hayati dan
jasa lingkungan lain.
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Kendala yang harus dihadapi antara lain;
pengawasan harus ketat terhadap areal yang terlalu
luas, sebaliknya jika terlalu kecil, mungkin tidak
masuk skala ekonomis. Areal HTI sebelumnya banyak
“merambah” kawasan hutan potensial. Pola TPTI dan
berbagai variasinya cenderung lebih ke monokultur.
Pembangunan hutan tanaman yang dikombinasikan
dengan jenis-jenis lokal dan komersial harus dipacu.
Hutan tanaman yang heterogen dan kaya dengan
berbagai komponen jasa lingkungan harus menjadi
tujuan utama. Pengembangan hutan tanaman harus
mengikuti prinsip Pengelolaan Hutan Lestari yaitu;
suatu praktek pengelolaan hutan untuk mendapatkan
manfaat dan nilai-nilai sumberdaya hutan bagi generasi
sekarang dengan tidak mengorbankan produktivitas
dan kualitasnya bagi kepentingan generasi yang akan
datang (Hasil UNCED, United Nation Conference on
Environment and Development di Rio de Janeiro,
Brasil, 1992). Yang dimaksud dengan pengelolaan
hutan lestari adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan hutan diarahkan untuk penggunaan
sumberdaya
ekosistem
yang
berkelanjutan
(sustainable use of ecosystem resources).
2. Pengelolaan hutan bersifat menyeluruh (holistic).
3. Pengelolaan hutan berbasis ekosistem (ecosystem
based forest management).
4. Pengelolaan hutan dilakukan berlandaskan
perspektif bentang alam (landscape perspective).
5. Pengelolaan hutan diarahkan pada pencapaian
tujuan multikriteria (multiple objectives).
6. Pengelolaan
hutan
dilaksanakan
dengan
berlandaskan keterpaduan (integrated).
7. Pelibatan partisipasi seluruh pihak terkait
(stakeholder’s participation).
8. Berlandaskan hasil monitoring (monitoring based).
9. Bersifat adaptif terhadap kompleksitas ekosistem
(adaptive to ecosystem complexity).
10. Berlandaskan ilmu pengetahuan yang logis dan
baik (good and logic knowledge).
11. Mempertimbangkan pengetahuan, emosi dan reaksi
moral para pihak dalam pengambilan keputusan
(consideration of stakeholder knowledge, emotion
and moral reaction).
12. Mengedepankan pencegahan dan kehati-hatian
(put forward caution and prevention).
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KEBIJAKAN KEHUTANAN YANG DIBUTUHKAN
SECARA KONSISTEN
Diperlukan suatu kebijakan kehutanan yang
dapat menjamin produktivitas hutan tanaman yang
sekaligus menjamin keaneka-ragaman hayati serta
jasa lingkungan. Kebijakan dimaksud antara lain:
Rubah pola pikirbahwa hutan sebagai renewable ke
non renewable resources. Perubahan ini dimaksudkan
untuk membangun sikap hati-hati dan bijaksana.
Kembangkan secara profesional apa yang disebut
dengan timber estate. Pengelolaan hutan berbasis
ekosistem DAS dengan unit pengelolaan KPH di mana
perkebunan hutan tanaman menjadi satu unit KPH.
KPH harus memberikan hasil restorasi ekosistem
terutama dengan jenis lokal yang pada gilirannya
memberikan manfaat kayu dan hasil hutan lainnya,
fungsi tata air, high carbon stock, habitat margasatwa,
dan jasa lingkungan lainnya.
Pengembangan KPH hutan tamana harus
merupakan suatu kawasan Hutan Tanaman
dengan Ekosistem Alami yang berfungsi sebagai
habitat bagi hewan dan manusia, mengatur kualitas
udara, suhu dan siklus karbon, melindungi tanah dan
kualitas air, membantu mitigasi perubahan iklim, dan
banyak lagi. Unuk itu diperlukan penguatan KPH di
berbagai daerah dengan restrukturisasi sumberdaya
manusia “rimbawan professional” ke seluah KPH secara
proporsional agar tujuan pengelolaan hutan lestari
dapat tercapai. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus
dalam peraturan tersendiri termasuk bagaimana
meningkatkan peran serta Pemda di mana areal kerja
KPH berada. Dukungan dimaksud bukan saja dalam
bentuk administras pemerintahan tetapi juga dalam hal
pengawasan dan pendanaan.
Dengan demikian maka arah kebijakan yang
perlu ditempuh adalah: multi strategic business
unit yang berorientasi KPH Produksi dan berbasis
masyarakat setempat. Pengembangan HHBK dan Jasa
Lingkungan untuk mempertahankan keanekaragaman
hayati. Peningkatan produktivitas kayu tanaman
secara intensif dan rekayasa genetika pada plotplot tertentu. Pengembangan agroforestry untuk
mendukung ketahanan pangan serta melibatkan
multi pihak. Pengembangan unit-unit bisnis yang
didukung koperasi dan dunia usaha sebagai bagian

dari corporate social responsibility. Selanjutnya,
perlu dilakukan penggunaan sumberdaya ekosistem
secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dan
comprehensive yang meliputi hubungan timbal balik
antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
Di samping itu, pembangunan hutana tanaman harus
berbasis ekosistem dan berlandaskan perspekif bentang
alam, serta diarahkan pada pencapaian tujuan ganda
(multiple objective) dan berlandaskan keterpaduan
(integrated)
MODEL PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN
YANG MELINDUNGI “BIODIVERSITY”
Untuk menuju ke konsep pengelolaan hutan
tanaman yang melindungi keaneka-ragaman hayati
maka diperlukan hal-hal sebagai berikut: Dapat
dikembangkan dengan model KPH yang berorientasi
multibusiness corporation sejalan dengan multi
objective dari pengembangan KPH dengan produkproduknya. KPH sebagai unit wilayah pengelolaan
hutan terkecil dibentuk sebagai sebuah korporasi
yang membawahi berbagai Strategic Business Unit
yang dikelola oleh masyarakat setempat atau lembaga
seperti BUMDes, Koperasi, dsb. Dengan demikian,
berbagai fungsi dan produk hutan dimaksud, masingmasing dikelola dalam bentuk satuan-satuan unit bisnis
tersendiri.
Optimalisasi nilai bisnis dari semua potensi yang
ada dalam kawasan hutan tanaman yang dibangun
dikelola berdasarkan pengembangan strategic business
units (SBU) –yaitu: suatu unit bisnis independen
yang strateginya ditentukan sendiri oleh unit tersebut
dalam satu korporasi (KPH). Unit bisnis strategis
adalah suatu unit yang menghasilkan produk atau
jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu. SBU
umumnya merupakan suatu unit mandiri, yang mana
suatu perusahaan (korporasi) dapat memiliki beberapa
SBU. Pengembangan Hutan Tanaman dalam KPH yang
dikelola sebagai unit bisnis yang mempertahankan
keragaman hayati dapat berupa kombinasi-kombinasi
dari berbagai kegiatan sebagai berikut:
• Peternakan; khususnya peternakan (kandang);
ternak besar dan kecil, menghasilkan susu dan
daging.
• Pengembangan multi purpose tree species (MPTS);
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produksi buah dan cash crops, termasuk pakan
ternak.
• Pengusahaan getah, madu, dll.; produksi terpentin,
damar dan minyak atsiri serta berbagai produk
obat-obatan tradisional lainnya.
• Pencarian dan pengembangan tanaman/produk
baru. Pengembangan bunga matahari sekaligus
peternakan lebah madu, perkebunan olive/zaitun
di kawasan yang cocok, nilam, dll.
• Pengusahaan tanaman tumpang sari: jagung,
kacang-kacangan, wijen, dll
• Pengembangan ekowisata dan industri rumah
tangga ramah lingkungan (Jasa Lingkungan)
Pola kombinasi perkebunan kayu dan HHBK serta
Jasa Lingkungan yang potensial seperti dimungkin
dengan cara menanam kombinasi berbagai jenis
tanaman dalam petak atau blok tertentu. Juga dapat
dikombinasikan dengan sekumpulan pohon asli yang
endemic di plot tertentu. Ada tanaman kehidupan
dengan pola tumpang sari untuk mendukung kebutuhan
masyarakat sekitar hutan atau yang terlibat aktif dalam
pengelolaan. Juga dimungkinkan pengembangan
sylvopasture maupun sylvofisthery pada areal-areal
yang sesuai.
Pihak-pihak yang harus terlibat (stakeholders)
dalam pengembangan model hutan seperti ini adalah
sbb: Pemerintah c/q Kementrian LHK dan jajarannya,
Pemerintah Daerah setempat, Organisasi KPH sebagai
Korporasi, Lembaga Swadaya Masyarakat untuk
pendampingan masyarakat, Dunia usaha sebagai mitra
bisnis, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian untuk
berbagai penelitian dan pengembangan serta Lembaga
Donor, dll.
TANTANGAN EKONOMI KEHUTANAN DI ERA
DIGITAL
Sebelum era globalisasi, semua kendali perusahaan
(Riset, Pengembangan, Manufaktur, Pemasaran,
Penjualan dan Jasa Pendukung lainnya), termasuk yang
yang transnasional, semuanya berada dalam kendali
satu perusahaan atau organisasi. Hasilnya, banyak yang
terbengkelai karena berat untuk dikerjakan sendiri.
Segala sesuatu dilakukan sendiri dengan mekanisme
kerja antar mata-rantai rutin yang teratur (wellordered chains of routines). Semua mata-rantai rutin
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berada dalam satu kendali perusahaan/korporasi.
Harusnya, suatu perusahaan transnasional
termasuk dalam bidang kehutanan, dapat digerakkan
hanya oleh segelintir orang dalam suatu model, di
mana saja dan kapan saja. Semua elemen bertindak,
berlangsung direct, contact person to person tanpa
halangan, terpantau dan terkoordinasikan. Fungsifungsi perusahaan dan fungsi produksi lewat outsource
ke berbagai perusahaan di belahan dunia. Ini membuat
prusahaan bekerja efektif layaknya sebuah perusahaan
maya (virtual single company). Pertanyaan klasik
berikut adalah; dapatkah unit-unit bisnis kehutanan
dalam suatu korporasi (KPH) dapat bertindak seperti
itu? Ini harus menjadi cita-cita yang harus diwujudkan
kelak.
Pengelolaan versi KPH harus berupaya seperti
virtual single company yang akan merubah paradigma
ekonomi manufaktur global dengan cara sebagai
berikut: Tempat-tempat kerja berlangsung di manapun
dan kapan pun secara virtual yang ditransformasikan
menjadi semacam pabrik global (global factory), atau
suatu sistem produksi yang menyambungkan antar
kegiatan ekonomi lewat teknologi dengan jaringanjaringan organisasi yang memungkinkan suatu kelompok
bisnis mengembangkan suatu produk, mengolahnya,
lalu memasarkannya secara transnasional atau global.
Apakah bisa? Negara atau perusahaan trans nasional
lain sudah membuktikannya.
Cara atau model ini menjelaskan bahwa rantai
pasokan (supply chain) adalah sistem dan cara
akumulasi kapital dengan mengoordinasikan per
dagangan internasional, atau merupakan sistem
produksi yang menyambungkan kegiatan ekonomi
dengan teknologi dan jaringan-jaringan organisasi yang
memungkinkan kelompok bisnis mengembangkan
suatu produk, mengolahnya, lalu memasarkan secara
global dan transnasional. Trend saat ini adalah korporasi
global dengan rantai pasokan yang saling terhubung
antara suatu perusahaan pemesan (buyer/brand)
dengan pemasok (supplier) di manapun, tanpa dibatasi
ruang dan waktu dalam cakupan pasar domestik, tapi
telah terhubung dari hulu ke hilir, dan dari tingkat
lokal hingga transnasional-global. Perusahaan lokal
(baca pabrik) tidak lagi disebut sebagai produsen,
namun disebut sebagai supplier (pemasok). Sementara
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perusahaan transnasional, sebagai pemegang merek
yang produknya dijual di pasar internasional diklaim
sebagai pemilik (buyer) yang menentukan volume
dan standar produk serta cara produksi terhadap
perusahaan-perusahaan (supplier), bahkan termasuk
memutuskan kontrak secara sepihak.
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MODEL UNTUK
HUTAN DAN INDUSTRI KAYU KE DEPAN
Pengembangan hutan tanaman yang dapat
melindungi keaneka-ragaman hayati perlu dibangun
berbasis KPH Produksi (KPHP). Setiap KPHP
dikembangkan dengan pola agroforestry yang sesuai
dengan SBU-SBU yang bervariasi komposisi dan
jenisnya, termasuk jenis endemic dan jasa lingkungan.
Setiap unit bisnis (SBU) dihubungkan lewat sistem
kerjasama multilateral dengan prinsip supply chain
management. KPHP terdiri atas SBU jasa pariwisata,
hasil kayu, produk pertanian, HHBK (rotan, madu,
damar, gaharu, handycraft, dan sebagainya). Stiap
KPHP dijadikan sebagai areal produksi kayu, jasa
lingkungan, ketahanan pangan, dll.
Untuk melaksanakan hal ini maka dibutuhkan
kerjasama yang harmonis dari berbagai pemangku
kepentingan antara lain; KLHK (unit terkait) adalah
korporasi yang mengikat, Perguruan Tinggi dan
Lembaga Riset menyiapkan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, Dunia Usaha (sesuai unit bisnis
yang potensial) bertanggung jawab dalam hal industri
pengolahan dan pemasaran barang dan jasa, LSM
bertanggung jawab dalam community preparation
and development, Lembaga donor bertanggung jawab
dalam pendanaan serta evaluasi. Masing-orang peran
dilakukan sesuai dengan perkembangan waktu dan
kebutuhan yang ada.
Lalu bagaimana memulainya dengan benar dan
bertanggung jawab? Siapkan perangkat aturan yang
sesuai dan tidak berbelit-belit. Perlu ada restrukturisasi
sumberdaya manusia professional di Kementrian LHK
untuk didistribusikan ke daerah-daerah wilayah kerja
KPH. Fungsi rimbawan ada di sana. KLHK menetapkan
beberapa lokasi KPH sebagai pilot project yang segera
dapat dicontoh di berbagai KPH. Perguruan Tinggi
utamanya kehutanan, mendahului dengan riset
tentang jenis yang akan dikembangkan, kesesuaian
lahan, potensi pasar dan bentuk organisasi pengelola
(SBU) yang sesuai. LSM dan KLHK mempersiapkan
masyarakat termasuk membangun jejaring dengan
dunia usaha yang akan mengolah dan memasarkan
berbagai produk dari KPH. Diperlukan adalah action
research untuk mendukung learning by doing
process. Jika evaluasi menunjukan kemajuan yang
bisa meyakinkan maka dapat dilakukan implementasi
konsep secara nasional.
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PENDAHULUAN
Catatan yang perlu dibuka kembali adalah Sejarah
Kawasan Hutan Sulawesi Selatan diawali dengan
memotong catatan sejak terjadinya suatu kesepakatan
para pengambil kebijakan Daerah Tingkat I Dan
Tingkat II atas petunjuk top down keseluruh Dati I
dan Dati II yang melahirkan konsep Nasional yang
sangat popular pada zamannya yaitu TGHK (Tata
Guna Hutan Kesepakatan). TGHK ini dituangkan
dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 760/Kpts/Um/10/1982 Tentang
Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I
Sulawesi Selatan Seluas 3.615.164 Hektoare Sebagai
Kawasan Hutan. SK 760/1982 ini disertai lampiran
yang tak terpisahkan bernama Peta TGHK. Inilah
buku saku pertama yang menjadi pegangan bagi setiap
berbicara Kawasan hutan. Kesepakatan terjadi masih
sebatas tingkat penentu kebijakan saja belum sempat
melibatkan dan mendengarkan masyarakat, padahal
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sudah ada masyarakat menempati areal tersebut baik
berupa hutan adat, masyarakat penggarap, maupun
petani memang hidup dihutan, yang nantinya disepakati
sebagai TGHK.
Lahan yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan TGHK,
penghuninya mulai terusik setelah datangnya berbagai
program kehutanan, seperti Reboisasi, penataan batas
Kawasan Hutan, konsesi pengusahaan hutan dan lainlain program.
Karena ini program maka pelaksana tercipta
sebagai alat negara secara luas dan dominan sehingga
mengambil pilihan untuk mencapai tujuan diupayakan
melalui upaya-upaya tersendiri dilapangan. Upayaupaya itu antara lain dengan kata2 halus, seperti
pemerintah tidak akan mengambil lahan ini, atau lahan
ini akan dikeluarkan melalui proses enclave.
Pada orde itu petani tidak ada secara politik,
pemilihan pejabat publik masih melalui perwakilan,
belum dipahami dan belum terpikirkan bahwa langkahlangkah kerja seperti ini membuat kesepakatan sepihak,
memberikan upaya-upaya tersendiri, nantinya akan
ada pihak-pihak yang merasa kalah oleh kekuasaan
sehingga menjadi benih-benih dimasyarakat yang akan
memberikan reaksi meskipun tidak kelihatan yaitu ada
bentuk -bentuk perlawanan sehari-hari petani sebuah
pertarungan jangka panjang yang prosaik antara petani
dan pihak-pihak yang mencoba menyerobot pekerjaan,
makanan, sewa dan bunga dari mereka. Hal-hal
tersebut terungkap sesuai penelusuran yang dilakukan
oleh Scot.CJ (2000), dan selanjutnaya bahwa senjatasenjata biasa kelas yang relatif tak berdaya dan selalu
kalah seperti memperlambat pekerjaan, bersifat purapura, pelarian diri, pura-pura memenuhi permohonan,
pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan
nama baik orang, pembakaran, penyerobotan, dan
sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan bentuk pertarungan
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ini memiliki aspek-aspek tertentu yang sama,
mereka hampir tidak membutuhkan koordinasi atau
perencanaan, menggunakan pemahaman implisit
serta jaringan impormal; sering mengambil bentuk
mengurus diri sendiri; mereka secara khas menghindari
komfrontasi simbolis yang langsung dengan kekusaan.
Inilah cabang-cabang jalan terjal yang dipertanyakan
apakah disadari atau tidak, apakah sudah ditemukan
cara menapaki atau masih mencari model problem
solving kekinian.
Sebelum menemukan solusinya terlebih dahulu
kita melihat apakah gagasan Reboisasi Pola Sulawesi
Sealatan dan Perhuatanan Sosial bisa digunakan sebagai
tool memuluskan jalan terjal yang ada, atau kombain
berdua, sekaligus menerapkan sistim pertanian
Agroforestry,
Agrosilvopastur
yang
dilengkapi
inprastruktur air.
RABOISASI POLA SULAWESI SELATAN
Bersamaan lahirnya TGHK tahun 1982, di Sulawesi
Selatan harga komoditas Cengkeh mencapai puncaknya
sehingga masyarakat berlomba-lomba memperluas
areal tanaman Cengkeh, tidak ketinggalan Kawasan
Hutan jadi sasaran, tidak terbatas hanya masyarakat
yang terlanjur berada didalam TGHK, tetapi masyarakat
sekitar hutan bahkan dari luar juga membuka lahan
pertanaman Cengkah didalam Kawasan Hutan
Sebutlah Sulawesi Selatan menapaki jalan terjal ini
sekitar tujuh tahun sejak adanya TGHK, masyarakat
yang terlanjur didalam TGHK, bermunculan istilah
yaitu antara lain istilah penyerobot hutan, perlu
segera dikeluarkan dari dalam Kawasan hutan, apakah
pemikiran ini bukan menciptakan jalan terjal baru lagi.
Mengeluarkan msyarakat dari dalam Kawasan hutan
selain memerlukan biaya, tenaga, waktu, juga masih
terngiang-ngiang bahwa ini TGHK, kata2 halus mau
enclave terlanjur diketahui public.
Bertepatan dengan ini sedang digalakkan pula
program Inpres Penghijaun dan Reboisasi, untuk
pemikiran itu pada tahun 1989/1990, Gubernur
Sulawesi Selatan, Prof Amiruddin meluncurkan suatu
gagsan yang disebut Reboisasi Pola Sulawesi Sealatan.
Substansinya, masyarakat yang berada dalam
areal Kawasan Hutan TGHK, pada T-1 diinventarisir
jumlah KK sesuai KTP, luasan lahan yang ditempati,

dipoto. Hasil inventarisasi ini menjadi target yang akan
diikutkan dalam program Reboisasi. Untuk memberikan
kepastian hak dan kewajiban antara petani peserta
Reboisasi dengan Kehutanan dibuatlah suatu akte
perjanjian kerja sama (menuju property right). Dalam
akte ini tertulis antara lain petani wajib menanam
pohon, memelihara pohon, berhak menerima upah,
menanam tanaman bawah. Petani berhak mengambil,
buah, daun, hasil bukan kayu, tetapi Petani wajib tidak
boleh menebang pohon. Petani dapat mewariskan
kepada turunan, tetapai bukan hak milik, tidak boleh
diperjual belikan. Akte perjanjian kerja sama ini
dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak, bahkan ada
yang membubuhi jempol. Konsep ini bukan jalan mulus
yang ditapaki karena dalam perjalanannya petani sulit
mencari penyambung hidup selain tanaman semusim
dibawah pohon, dimana tanaman semusim sudah tidak
bisa lagi dipanen, tidak sanggup lagi bertahan akibat
persaingan tajuk pohon yang rapat mulai menutup
tanah, dilain pihak pohon belum memberikan produksi
buah.
Aspek-aspek realitas ini tumbuh subur dan bila
memperhatikan rumusan Etika Filsuf Kant yang dikutip
oleh Bertens. K (1992), hendaklah memperlakukan
manusia selalu juga pada tujuan dirinya dan tidak
pernah sebagai sarana belaka. disini lagi-lagi petani
tidak mencapai tujuan dirinya, dan bisa merasa sebagai
sarana belaka serta termamfaatkan oleh kerja sama
yang sudah dilakukan, petani tampa memperoleh
penghidupan sesuai harapan, sedangkan pihak lain
sasarannya terpenuhi, maka tidak heran kalau petani
meninggalkan kerja sama ini, pergi mencari penyambung
hidup, tampa peduli pohon tumbuh baik atau tidak,
dengan demikian akses terbuka dan tidak tertutup
kemungkinan adanya pendatang baru lagi. Terjadi
lagi jalan terjal, petani peserta Reboisasi membuat
perlawanan dengan cara biasa seperti disebutkan diatas,
memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura, pelarian
diri, pura-pura memenuhi permohonan, pencurian,
pura-pura tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang,
pembakaran, penyerobotan, dan sebagainya.
Keseluruhan jalan terjal ini sejatinya tidak
bermunculan seandainya Reboisasi Pola SulawesiSelatan dikombinasikan dengan sistim pertanian
Agrosilvopstur atau Agroforestry, namun sistim ini
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terkendala aturan sentralisasi pada saat itu seperti
Pedoman dan Petunjuk Tehnis Peghijauan dan
Reboisasi masih dari pusat dan sistim pertanian
Agrosilvopastur atau Agroforestry hanya ditempatkan
dilahan areal penggunaan lain.
Realitas menunjukkan sistim pertanian ini diyakini
bisa menyelesaikan masyaalah kalau diterapkan
didalam Kawasan hutan. Bisa ditelusuri apakah
Agrosilvopastur atau Agroforestry dapat menyelesaikan
masalah, konsepnya petani diizinkan menanam pohon
daur pendek, daur panjang, bersamaan itu petani juga
dibenarkan menanam tanaman semusim, memelihara
ternak kendang, menanam rumput gajah, membangun
inprastruktur air berupa embun, rorak. Pada saat itu
petani bisa dikuasakan menjaga pohon, sambil menjaga
pohon menunggu panen buah, juga tetap memanen
komoditas jangka pendek setiap musim untuk
menyambung hidup, bahkan kalau perlu diisinkan
memanen pohon. Kalau dicermati realitasnya petani
menyambung hidup dari komoditas semusim (padi,
kacangan, jagung, ternak dst.) membuat petani betah,
dialin pihak adanya pohon bukankah memperbaiki
kwalitas lingkungan, dan dimungkinkan bisa meredam
dinamika sosial, yang pasti pendatang baru bisa
terbendung.
Penerapan sistim pertanian Agrosilvopastur atau
Agroforestry dibarengi pembangunan inprastruktu
air berupa Kantong Air, Rorak-Rorak dalam program
Perhutanan Sosial bisa menjadi harapan besar
mengakselarasi pencapaian tujuan Perhutanan Sosial.
Penerapan sistim pertanian ini sesuai pidato Presiden
pada perayaan Hari Lingkungan Hidup 2 Agustus 2017
di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta sebagaimana
dilaporkan Rudy Polycarpus dalam Media Indonesia
terbitan tanggal 3 Agustustahun 2017 bahwa Presiden
juga mendorong tehnik Agroforestry diterapkan, seperti
pengembangan lahan pertanian dan kehutanan secara
paralel agar berkelanjutan, lanjut Presiden kita juga
butuh ketahanan pangan yang bisa kita kembangkan
melalui Agrpforestry dan Silvopasture, tandasnya.
PERHUTANAN SOSIAL
Selanjutnya bagaimana dengan Perhutanan Sosial
(PS), bukankah kita masih menapaki jalan terjal
menuju sesuai apa yang dikehendaki Permen LHK

22 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

No. P.83/2016, memberikan peningkatan kehidupan
masyarakat sekitar hutan, menciptakan keseimbangan
lingkungan dan mengatasi komplik. Lengkapnaya
PS menurut Permen LHK No. P.83/2016, bahwa
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan
lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan
negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan
oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum
adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan
dinamika sosial budaya.
Bukankah Perhutanan Sosial masih menjadi
harapan besar saja, kalau tidak segera direspon
aspek-aspek realitas masyarakat sekitar anatara lain,
masyarakat masih membutuhkan pendamingan untuk
memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Perhutanan Sosial
(IUPPS) dan apakah memotong rantai birokrasi IUPPS
yang masih dikeluarkan dipusat bisa mengakselarasi
PS.
Harapan terhadap Perhutanan Sosial tetap tinggi,
dan lebih Optimis lagi setelah tanggal 23 Oktober
2019, bertepatan Presiden RI Joko Wi mengumumkan
Kabinet dan nama-nama Menteri Kabinet Indonesia
Maju dan yang lebih istimewa adalah ditunjuknya
kembali Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK untuk
kedua kalinya dengan menerima tugas langsung
dari Presiden RI yang dibacakan diatas secarik notes
yang dapat dimaknai tugas ini tidak terlepas dari 7
Perintah Presiden untuk Kabinet Indonesia Maju,
tugas tersebut adalah tugas Perhutanan Sosial menjadi
urutan ke dua, sebelumnya Industeri Hijau sebagai
tugas pertama, setelah tugas PS menyusul tugas ketiga
Carbon Trading dan Karhutla ditempatkan diurutan ke
empat. Ditempatkannya PS pada tugas urutan kedua
untuk Menteri LHK memberikan optimisme harapan
tinggi dan dorongan bagi masyarakat sekitar yang
mengharapkan kelanjutan dan percepatan Perhutanan
Sosial.
Bersamaan Optimisme Harapan yang tinggi dan
masih bermunculannya cabang-cabang jalan terjal yang
harus ditapaki menuju Perhutanan Sosial, demikian
juga IKA Fakultas Kehutanan Unhas menyelenggarakan
Seminar Nasional tanggal 9 Nopember 2019, Mem
perkuat Sinergitas Interaksi Stakeholder Dalam
Mengakselerasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan
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Hutan (Kph) Dan Perhutanan Sosial (Ps) sebagai tema,
yang dihadiri langsung oleh Dirjen PSKL LHK, DR.
Ir. Bambang Supriyanto, MSc.; NGO/TAF, Ridwan,
S.Hut.,; Koordinator RECOFTC, Gabriella Lissa.;
Kepala KPH Magunan DKY, Aji Sukmono B Nurjaman,
S.Hut,. M.P; Kepala Dianas Kehutanan Propinsi
Sulawesi selatan, Ir. Faizal, M.P; Guru Besar FK Hut
UH, Prof. Dr. Ir. Syamsu. Alam, M.P masing-masing
sebagai Nara Sumber dan Anton J. Sanjaya, S.Hut. dari
NGO sebagai Moderator.
Panitia seminar sengaja mengundang stakeholder
dari berbagai disiplin dan ternyata mereka hadir bersama
pengalaman empiris dengan perspektif masing-masing
terhadap hutan mulai dari perspektif utilitarisme
sampai ekosentrisme yang terbingkai sesuai apa yang
dilakoni selama ini baik sebagai NGO, Akademisi,
Politisi, Pengusaha, Pejabat, maupun sebagai ASN,
petani bahkan. Pertemuan para stakeholder ini menjadi
model problem solving kekinian yang menggunakan
pendekatan transdisiplin, dan sanggup menciptakan
pemahaman-pemahaman baru setelah mengemukanya
gagasan2, ide2 cerdas dan ini tidak dibiarkan menuap
begitu saja melainkan ditampung dan dihimpun
bahkan dibuat rekomendasi yang dapat diakses
setiap saat oleh siapa saja diamanapun berada daerah
terpencil sekalipun melalui jasa tehnologi IoT, diamana
segalanya bisa deprogram.
Dari seminar ini diharapkan menciptakan
pemahaman baru sesuai rencana mengumpulkan
Stakeholder dari berbagai disiplin, terutama terhadap
Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH). Dua nama ini yaitu tidak berwujud (PS) dan
berwujud (KPH). Satu ada karena diadakan dan satunya
lagi ada karena memang wajib ada. PS dan KPH ibarat
dua sisi mata uang. Diyakini persis bahwa membangun
Perhutanan Sosial mutlak terlebih dahulu harus
mengenali sedatail-datail apa KPH itu. Sesuai amanat
UU 41/1999 dengan tindak lanjut PP 6/2007, kemudian
Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri
Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana
Tehnnis Daerah, selanjutnaya KLHK menerbitkan
Permen LHK Tentang Penetapan KPH dan Pergub
menetapkan personil Organisai KPH sesuai kewenangan
yang ada. Merujuk Permendagri No.12/2017, bahwa

KPH merupakan Unit Pelaksana Tehnis Daerah-UPTD
Propinsi untuk melaksanakan tehnis operasional
pengelolaan hutan dan tehnis penunjang tertentu.
Dan yang dimaksud tehnis penunjang ini, artinya yang
mendukung dalam pengelolaan hutan sebagaimana UU
No.23/2014 (Hendroyono, 2019). Nampak PS lebih
dahulu lahir dengan memegang Izin Uaha Pengelolaan
Perhutanan Sosial (IUP-PS) sampai waktu tertentu,
sedangkan KPH dibentuk menyusul belakangan
menggunakan Permen LHK dan Pergub dengan tugas
mengelola hutan di wialayah KPH. Terhadap wilayah
KPH yang tidak berizin, KPH dapat melakukan
pengelolaan hutan secara mandiri, dasar hukum sudah
ada berupa Permen LHK No.49/2017. Peroporsi PS dan
KPH lebih jelas nampak bila memperhatikan paparan
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkugan
LHK, Supriyanto, 2019, bahwa adanya modalitas yag
mendukung pembangunan perhutanan sosial yang
antara lain pembagian kewenangan pusat dan daerah
terkait pengelolaan hutan. Pemerintah daerah melalui
KPH memiliki kewenangan pengelolaan hutan ditingkat
tapak pada fungsi hutan lindung dan produksi. Hal
ini lebih jelas lagi adanya hasil Seminar Nasional,
IKA Fakhut UNHAS yang memberikan rekomendasi
antara lain mendorong KPH sebagai Centre of Sosial
Forestry. Namun sempat terungkap bahwa tidak jelas
hubungan antara KPH dan Pemegang Ijin Usaha
Pengelolaan Perhutanan Sosial, begitu juga izin -izin
yang ada, sedangkan Struktur Organisasi KPH belum
dapat membangun jembatan hubungan dengan para
pemegang Izin pengelolaan hutan di wilayah KPH.
PEMAHAMAN BARU
Berdasarkan aspek realitas dan pengalaman selama
berintraksi dengan berbagai pihak terutama masyarakat
sekitar hutan, terdapat beberapa harapan yang perlu
mendapatkan pemahaman baru adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat yang terlanjur memamfaatkan lahan
hutan terlebih dahulu diinventarisir jumlah
KK sesuai KTP, luas lahan yang dimamfaatkan
kemudian dijadikan data dasar untuk pengajuan
IUPPS dalam PIAPS, inventarisasi ini untuk
menghindari masuknya KK yang tidak berhak.
Bukan PIAPS harus di jadikan target melainkan
PIAPS hanya sebagai bingkai tergantung hasil
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invenrarisasi, bisa lebih luas, tidak tertutup
kemungkinan kurang.
2. Masyarakat yang terlanjur memamfaatkan hutan,
memberikan keyakinan bahwa dalam pemberian
kepastian hak perlakuan harus sama, karena kalau
tidak sama, dipastikan akan menimbulkan benihbenih dimasyarakat yang akan memberikan reaksi
meskipun tidak kelihatan yaitu ada bentuk -bentuk
perlawanan sehari-hari petani dengan mengunakan
cara perlawanannya sebagai orang kalah seperti
memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura,
pelarian diri, pura-pura memenuhi permohonan,
pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan
nama baik orang, pembakaran, penyerobotan, dan
sebagainya
3. Membuka kembali PP6/2007 pasal 1 ayat 2
bahwa Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang
kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan
hutan dalam wilayah yang dikelolanya. Bisa
dikukuhkan bahwa KPH sebagai operator bagi
semua pihak yang akan mengelola hutan di
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wilayahnya.
4. RPH KPH, baik RPHJP maupun RPHJPd yang
sudah disahkan oleh Menteri LHK RI sejatinya
semua pihak apabila akan menyusun rencana
operasional pengelolaan hutan di wialayah KPH,
tidak meninggalkan RPH tersebut. Keyakinan ini
sesuai paparan Dirjen PSKL LHK dalam Tropis
2019, bahwa ini tentu harus diawali dengan analisis
disteribusi akses, antara lain dengan cara overlay
peta wilayah KPH, peta sebaran izin yang ada dan
PIAPS.
5. Pengarahan Sekjen LHK pada pembukaan
Konvensi I BKTHUT PII tanggal 27 Nopember 2019
bertempat di Persemaian Permanen BPDASHL
Citarum-Ciliwung Depok, bahwa amanat UU
41/1999 dengan turunan PP 6/2007, setelah 9 tahun
sudah diwujudkan lebih 500 KPH, maka lengkaplah
sudah hutan Indonesia dibagi ke Unit Managamen.
Dengan pengarahan ini bisa dipahami bahwa
Kepala KPH secara otomatis sebagai Manager Unit
Managamen tingkat tapak di wilayah KPH.
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KEHUTANAN: TANTANGAN KEAHLIAN
UNTUK MENGATASI KEGAGALAN
INSTITUSIONAL
Oleh: Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB University

Hasil beberapa penelitian di negara
berkembang
sangat
meng
khawatirkan keberadaan hutan,
tidak hanya menghilang dengan
cepat, tetapi juga area “hutan inti”
–daerah pedalaman terpencil yang
penting bagi satwa liar yang peka
terhadap gangguan dan proses ekologi– menghilang
lebih cepat lagi. Dibalik itu semua, ada koalisi aktif
pendukung pro-pertumbuhan ekonomi yang sangat
militan –termasuk pelobi perusahaan– mengecam
mereka yang menentang pembangunan melalui
konversi hutan. Pendukung seperti itu sering
menyatakan bahwa manfaat tambahan pembangunan
dengan mengkonversi hutan menjadi arah keberlanjutan
lebih besar, karena orang miskin dapat sangat merusak
lingkungan.
Hasil penelitian itu dinyatakan oleh Bill Laurance,
guru besar James Cook University, Australia dalam
artikelnya berjudul The world’s forests will collapse if
we don’t learn to say ‘no’ yang dimuat media daring
The Conversation, 5 Februari, 2016.
Artikel lebih baru berjudul “Germany and France
report forestry collapse” dalam Eurasia Times, 23 Juli
2019, juga menyatakan hal serupa itu di negara maju,
dengan sebab-sebab yang berbeda. Hutan-hutan di
Jerman kini menghadapi keruntuhan ekologis, lebih
dari 1 juta pohon sekarat dalam satu tahun terakhir
akibat kekeringan, badai dan serangan kumbang kulit
kayu serta kebakaran hutan. Jutaan bibit yang ditanam
untuk memulihkan hutan juga gagal tumbuh. Dalam
artikel itu juga disebut Perancis menghadapi masalah
serupa. Serangan kumbang kulit kayu terburuk dalam
dua dekade yang dilaporkan di Perancis bagian timur.
Harga kayu telah anjlok karena semua perusahaan

kehutanan menebang pohon sebelum mereka
mati. Organisasi industri kayu Fibois Grand Est
memperkirakan 3-4 juta meter kubik tegakan hutan
publik Perancis akan terinfeksi tahun ini.
Kondisi di atas menunjukkan setidaknya ada dua
tantangan besar sektor kehutanan ke depan. Selain
kerusakan lingkungan global yang membuat hutan
rentan dari gangguan alam dan biologis, juga faktor
ekonomi politik yangmana hutan lebih dilihat dari
nilai ekonomi tanah, mineral, maupun ruang yang
dapat memberikan manfaat sesegera mungkin. Dua
tantangan besar itu dapat atau tidak dapat diatasi antara
lain tergantung dari seberapa besar peran keahlian
kehutanan dapat mempunyai posisi untuk melihat
persoalan kehutanan secara tepat, menggunakan ilmu
pengetahuan untuk memecahkan masalah, maupun
seberapa besar kemungkinan peran keahlian itu
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Untuk yang terakhir ini, seberapa mampu keahlian itu
dapat mempunyai jaringan dan dukungan masyarakat
untuk mendukung kepentingannya, yang cenderung
berlawanan dengan arus utama pembangunan ekonomi.
KEGAGALAN INSTITUSIONAL
Belum ada informasi lebih jauh bagaimana gangguan
alam dan biologis yang terjadi di Indonesia dalam skala
besar seperti di Eropa. Konversi hutan alam, rendahnya
produktivitas hutan tanaman maupun pemanfaatan
dan pelestarian hutan rakyat serta hutan adat, nampak
lebih disebabkan oleh persoalan-persoalan kebijakan
ekonomi maupun politik penggunaan sumberdaya
alam. Sayangnya, kebijakan ekonomi maupun politik
itu umumnya tidak pernah dicermati, karena orientasi
kebijakan usaha kehutanan masih terpaku pada cara
pikir administrasi dan prosedur kerja fisik pengelolaan
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hutan. Cara pikir pengendalian perilaku, yang sudah
biasa diajarkan dalam ilmu ekonomi, belum menjadi
arus utama bagaimana persoalan diselesaikan melalui
perubahan perilaku itu. Hal itu disebabkan oleh
pandangan manajemen hutan untuk mengusahakan
hutan skala korporasi dipaksanakan digunakan untuk
memecahkan persoalan kebijakan publik. Dengan
begitu isi peraturan adalah prosedur bertindak, padahal
alasan untuk bertindak itu sendiri tidak ada. Mengapa
tidak ada alasan bertindak?
Data APHI (2019) misalnya, menunjukkan bahwa
dari 292 perusahaan hutan tanaman, 201 diantaranya
tidak melakukan penanaman dan tidak mempunyai
RKT. Dari 254 perusahaan hutan alam, 82 perusahaan
diantaranya tidak mengurus RKT dan tidak melakukan
penebangan. Dari perspektif ilmu ekonomi, persoalan
itu akibat rendahnya harga kayu bulat dan tingginya
biasa produksi termasuk biaya transaksi, baik kayu
bulat dari hutan alam atau tanaman. Dengan begitu,
alasan utama adalah ketidak-layakan usaha dari sisi
finansial. Untuk alasan seperti itu, negara-negara lain,
termasuk negara maju, juga melakukan ekspor log
secara terbatas serta mengupayakan biaya transaksi
mendekati nol. Tujuannya adalah agar tidak ada
monopoli harga log sebagai penyebab rendahnya harga
pada tingkat pembangun hutan.
Pada kondisi harga naik dan usaha pembangun
hutan layak, industri berbahan baku kayu di dalam
negeri harus berinovasi pada harga itu. Hal ini sekaligus
mematahkan diskursus yang telah tidak terbukti gagal
sepanjang 30 tahun terakhir ini, bahwa ketersediaan
log harga murah menumbuhkan nilai tambah log itu.
Dalam hal ini perlu disadari bahwa secara ekonomi,
inovasi teknologi pengolahan bahan baku di berbagai
negara terjadi akibat tingginya harga log, bukan akibat
dari kelimpahan pasokan log.
Dari perspektif manajemen usaha, persoalan itu
disebabkan oleh rendahnya kesempatan penambahan
investasi baru usaha kehutanan, dibandingkan dengan
investasi bagi kegiatan atau sektor lain. Dengan begitu
masalah utama yang dihadapi yaitu rendahnya iklim
usaha kehutanan berbasis kayu termasuk persoalan
lainnya yang bersifat umum yaitu masih tingginya
konflik lahan yang sangat berpengaruh terhadap
kepastian usaha jangka panjang.
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Pertanyaannya kemudian, mengapa diskursus
kebijakan kehutanan yang telah terbukti gagal itu dapat
bertahan puluhan tahun? Salah satu penjelasan yang
mungkin adalah terjadinya kegagalan institusional.
Dalam hal ini, terdapat empat kemungkinan (lihat
Tabel 1). Institusi “tidak efisien” pada Kuadran I
menunjukkan walaupun institusi dengan preferensi
sosialnya menekankan perwujudan kelestarian,
namun faktanya tidak dapat mencapainya. Dalam hal
ini, Masyarakat menderita karena korupsi, masalah
hubungan principal-agent, lingkungan peraturan yang
melarangnya birokrasi berbuat inovasi atau kebijakan
yang dirancang dengan buruk.
Pada Kuadran II yaitu institusi “lemah”, walaupun
misi masyarakat termasuk pengusaha menekankan
tujuan kelestarian, tetapi tidak menikmati dukungan
kebijakan publik. Dalam beberapa kasus, perusahaan
mungkin akan berwirausaha membuktikan bahwa
kelestarian dapat diwujudkan yang kemudian
diterima oleh masyarakat. Dalam kasus lain, di mana
perusahaan-perusahaan yang ditopang oleh negara
–sebagai bentuk klientulisme– bahkan mengejar
agenda yang bertentangan dengan kehendak publik
dan berakibat tidak mampu memberi pelayanan seperti
yang seharusnya.
Tabel 1. Anatomi Kegagalan Institusional
Kemauan Mewujudkan
Kelestarian
(sustainability will) oleh
masyarakat (termasuk
pengusaha)

Tinggi

Rendah

Kemauan Mewujudkan Kelestarian
(sustainability will) oleh Publik
(Kebijakan Pemerintah)
Tinggi

Rendah

I. TIDAK EFISIEN
Korupsi, kekakuan
birokrasi,
kelemahan desain
program

I. LEMAH
Klientilisme,
interprenership

II. DILANDA
KONFLIK
Out of date

I. TIDAK
BERSEDIA
Menghindari
tujuan pengelolaan
lingkungan

Sumber: Steinberg (2015), dipublikasi online: The Measure
of Success: Some Methodological Considerations for
Research on Institutional Performance; dimodifikasi.

Kegagalan institusional pada Kuadran III “dilanda
konflik” menunjukkan ketidakcocokan antara kehendak
masyarakat dengan arah kebijakan publik. Dalam hal
ini, kita tidak harus hanya bertanya apakah berbagai
lembaga memiliki tujuan yang sama, tetapi yang
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dipersoalkan yaitu perbedaan prioritas antar lembaga
itu. Dalam kasus-kasus seperti itu, banyak lembaga
hanya mempunyai visi mis kelestarian termasuk
membuat berbagai kaukus lingkungan, merevisi
peraturan-perundangan, sementara dalam praktiknya
tidak mengarah pada visi misinya itu.
Kegagalan institusional pada Kuadran IV
“tidak bersedia” yaitu apabila kebijakan publik
dan masyarakat memang sepakat bahwa mereka
tidak akan mengejar kelestarian. Dalam hal ini,
kegagalan hanya dari perspektif pengamat luar yang
kepentingannya memang berbeda dari kepentingan
pemerintah yang bersangkutan. Pengamat seperti itu
mungkin ingin terlibat dalam peningkatan kesadaran
atau menumbuhkan nilai-nilai baru, agar kelestarian
menjadi tujuan.
Kondisi kegagalan institusional tersebut dapat
ditunjukkan misalnya bahwa setiap orang di suatu
lembaga bekerja sesuai dengan azas legalitas,
tetapi lembaganya tidak dapat memenuhi tujuantujuan publik yang diembannya. Dengan kata lain,
lembaga dapat menjadi korup sementara individu
di dalamnya bertindak legal, benar secara moral,
dan seperti yang diharapkan secara sosial. Lalu apa
makna profesionalisme atau keahlian yang semestinya
menopang, dalam hal ini, menghindari kegagalan
institusional?
TANTANGAN KEAHLIAN
Secara tradisional, profesionalisme menganggap
profesi sebagai pusat pengetahuan dimana masyarakat
bersandar. Itu karena para profesional memperoleh
status mereka melalui reputasi pengetahuan, bukan
kekayaan atau prestasi politik. Mereka berada di posisi
terbaik untuk menekan kepentingan diri mereka sendiri
guna memastikan dan mengejar kebaikan publik.
Profesionalisme secara bertahap menjadi identik
dengan isme atau ajaran untuk memberi layanan. Para
jurnalis, cendekiawan, pembuat kebijakan, dan lainnya
pada awalnya sepakat bahwa negara membutuhkan
kelompok-kelompok individu terlatih dalam ilmuilmu mereka, untuk menavigasi tantangan bernegara
yang kompleks. Dan para profesional dianggap dapat
memastikan apa yang terbaik bagi masyarakat.
Pernyataan itu diuraikan dalam artikel “The Decline

of Professionalism” karya Rebecca Roiphe (2016),
guru besar bidang hukum, yang diterbitkan dalam The
Georgetown Journal of Legal Ethic.
Roiphe kemudian juga menyatakan bahwa
pemahaman tradisional itu kemudian luntur, ketika
kebudayaan bergeser dari masyarakat yang menekankan
pentingnya kebutuhan sosial dan nilai-nilai komunitas
atau persatuan kebangsaan, berubah dan berfokus
pada kekuatan individu atau kelompok-kelompok
yang menjadi penguasa-penguasa. Di tengah-tengah
perubahan itulah, profesi yang menduduki status agung
pada mulanya, mulai kehilangan tempat.
Sulit untuk mengingkari bahwa saat ini semakin
banyak kekuatan yang memasuki peran profesional dan
ahli, dan semakin membahayakan kepentingan negara.
Dalam dunia pasca-Foucauldian, keahlian, sains,
dan profesi tampak seperti sumber kesadaran palsu,
ancaman terhadap kebebasan serta menjadi bentuk
hierarki tertentu yang melanggengkan diri mereka
sendiri. Walaupun, ada kasus-kasus bahwa profesi
juga dapat berfungsi sebagai pembentuk masyarakat
agar lebih adil, tetapi itu butuh perjuangan bahkan
pengorbanan sangat besar.
Para profesional di Indonesia, khususnya di bidangbidang yang terkait dengan sumberdaya alam termasuk
kehutanan, dalam menjalankan fungsinya saat ini
menghadapi tantangan lebih kompleks dan bahkan
diliputi bahaya. Para profesional sebagai ahli misalnya,
pernah direpotkan oleh ancaman dan serangan. Untuk
kasus-kasus korupsi, ancaman dan serangan cenderung
meningkat. Pada acara Corruption Summit di Makassar
tahun lalu, Transparency International Indomesia
menyajikan data ancaman sepanjang 2004-2006
sebanyak 19 orang dan meningkat menjadi 57 orang
pada 2012-2017. Ancaman sampai akhir 2018 yang
menimpa kelompok anti korupsi sebanyak 48 orang,
selebihnya terjadi pada aparat penegak hukum 21
orang, pegawai negeri sipil 10 orang, serta dosen dan
mahasiswa 7 orang.
Pada sisi lainnya, hubungan langsung antara jenis
keahlian dan peranannya di dalam masyarakat untuk
tujuan “mengejar kebaikan publik” seperti disebut
Roiphe di atas, juga dapat berbelok menjadi suatu
pembohongan atas nama keahlian. Dalam beberapa
tahun terakhir, banyak penelitian berkonsentrasi
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pada bagaimana pengetahuan dibangun dan
diedarkan, serta adanya minat pada apa yang dikenal
sebagai “agnotologi”. Yaitu studi tentang bagaimana
ketidaktahuan atau “half true” diciptakan, dilegitimasi
dan disebarluaskan untuk kepentingan tertentu.
Tujuan utama membangun kontroversi itu yaitu
untuk menghalangi tindakan penyelesaian masalah.
Pernyataan itu terdapat dalam buku “Post-Truth and
Political Discourse”, karya David Block (2019). Seperti
yang dijelaskan Proctor, sejarahwan sains dalam buku
itu, ada beberapa jenis ketidaktahuan yang dapat
dibedakan yaitu, pertama, ketidaktahuan sebagai
“primitif”, benar-benar tidak tahu.
Kedua, ketidaktahuan sebagai kehilangan konteks
atau pilihan wacana secara alternatif cara pandang
akibat kurangnya perhatian atau tidak tersedianya
informasi. Ketiga, (c) ketidaktahuan sebagai praktik
strategis, sebagai tindakan kerahasiaan atau sensor,
dengan maksud menyembunyikan informasi; dan
(d). ketidaktahuan sebagai “konstruksi aktif”, sebagai
hasil dari upaya bersama dari sumber yang sah,
misalnya ilmuwan atau pakar untuk menipu, dan untuk
memproduksi dan memanipulasi pemahaman individu
atau kolektif tentang hal-hal tertentu.
Dalam konteks pembangunan kehutanan nampak
tipe ketidak tahuan pertama dan kedua masih
mendominasi, sedangkan kerahasiaan informasipun
masih terjadi terutama untuk hal-hal yang terkait
dengan tatakelola. Dengan situasi seperti itu jenis-jenis
kebijakan kehutanan lemah inovasi yang berakibat
terjadinya akumulasi masalah yang semakin kompleks.
Keahlian kehutanan pada umumnya tidak sampai pada
persoalan terjadinya kegagalan kelembagaan di atas
yang mencakup soal-soal korupsi, kekakuan birokrasi,
kelemahan desain program maupun klientilisme,
sebaliknya masih berkutat pada hal-hal teknis
kehutanan yang sempit.
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PERINTAH PRESIDEN
Dalam pidato presiden Jokowi dihadapan sidang
paripurna MPR-RI sewaktu pelantikannya, 20 Oktober
lalu, terdapat penegasan pentingnya penyelesaian
persoalan mendasar pemerintahan yaitu mengenai
kinerja birokrasi dan regulasinya, berikut ini:
“Sering
kali
birokrasi
melaporkan
bahwa
program sudah dijalankan, anggaran telah
dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai.
Kalau ditanya, jawabnya “Programnya sudah
terlaksana, Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan,
setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat
belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum
merasakan hasilnya…
Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya.
Yang utama itu adalah hasilnya. Dan cara
mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita
mengirim pesan melalui SMS atau WA. Di situ ada sent,
artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah
diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan
hanya menjamin sent.”
Berikut lanjutan pernyataan Presiden:
“Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan
besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan
kerja harus diprioritaskan…. Saya minta dan akan saya
paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered.
Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program
dirasakan oleh masyarakat…. Segala bentuk kendala
regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong,
harus kita pangkas”.
Betapa pentingnya kehendak politik itu, karena
fungsi birokrasi yang lebih mengutamakan proses
daripada hasil untuk rakyat memang telah menjadi
penghambat utama. Itu artinya persoalan kegagalan
institusional di atas telah pula menjadi perhatian
Presiden. Menjadi pekerjaan rumah dan tantangan
keahlian kehutanan untuk memecahkannya.
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MENAPAKI JALAN TERJAL KEHUTANAN:
ADA “SETAN” DI DALAM DETIL
PENGELOLAAN HUTAN
Oleh: Transtoto Handadhari
Direktur Utama Perum Pehutani 2005-2008; Ketua Umum Perkumpulan Green Network Indonesia-BERBANGSA; Ketua
Gerakan Rimbawan dan Masyarakat Peduli Hutan (GRMPH).

Suatu saat Direktur Utama Bulog
Djarot Kusumayakti yang kemudian
bertugas menjadi Ketua Dewan
Pengawas Perum Perhutani (2019)
berkata
tentang
kemampuan
seseorang menguasai masalah,
hanya apabila dia tahu detil
pekerjaannya. Di dalam detil setiap pekerjaan apapun
itulah ada “setan” yang menjadi kunci penanganan
dalam setiap pekerjaan, katanya.
Menjadi pertanyaan umum, kenapa hutan
rusak dan semakin sulit diperbaiki. Apakah benar
karena penampakan “setan” di dalam detil persoalan
pengelolaan hutan tidak diketahui. Ataukah karena
para petugas lapangan ataupun para pejabat kehutanan
telah terjebak malas melihat detil pekerjaannya yang
menyebabkan dasar keputusan kebijakan menjadi
lemah, dan hutan semakin terdegradasasi. Maka,
siapapun menterinya, rimbawan profesional, non
rimbawan ataupun politikus tidak dapat memimpin
pengelolaan kehutanan dengan baik.
Praktik pengelolaan hutan yang tampaknya
sederhana tersebut ternyata di dalamnya dipenuhi
dengan berbagai misteri. Jangankan bicara tentang
kebakaran hutan yang selalu hadir dengan asap tebalnya,
ataupun penebangan liar yang nyata di depan mata tapi
tidak dapat tuntas diberantas. Bahkan menanam hutan
kembali saja kita dianggap tidak mampu.
Sebagai gambaran, pembangunan hutan tanaman
industri (HTI) yang “hanya” menanami hutan loggegover area saja hasilnya sangat buruk. Hanya 250
ribu hektare per tahun, lebih buruk dari kemampuan
negeri kecil Vietnam. Itupun seakan hanya disesuaikan
dengan luas tanaman untuk memproduksi kayu yang
diperlukan oleh industri, khususnya pulpa. Luas hutan
tanaman yang dibangun sejak tahun 1985 sampai saat

ini tercatat hanya sekitar 4 juta hektare. Faktanya di
lapangan mungkin kurang. Tidak sepadan dengan areal
10 juta hektare yang sudah dicadangkan. Mengapa?
Hanya “setan“-nya yang bisa bercerita.
Kelemahan
kehutanan
Indonesia
lainnya
tercatat khususnya dalam hal merencanakan dan
mengkomunikasikan pekerjaan. Hal ini berkaitan
dengan data dan informasi yang hampir tidak pernah
valid dan konsisten. Tentu ada sebabnya, bukan
sekedar longgarnya koordinasi antar bidang, tetapi
ada kesalahan pengambilan data yang tidak dapat
dipungkiri terjadi karena adanya kecurangan kerja di
lapangan.
Barkaitan dengan core kegiatan kehutanan yang
didakwa paling merusak, yakni pemanenan kayu, dalam
melakukan penebangan hutan secara berkelanjutanpun
kita dianggap juga tidak mampu. Pembangunan
kehutanan dan Rimbawan gagal mengelola hutan
(Kompas, 12 September 2001). Sajian data kepulihan
tutupan hutan ternyata bila ditelisih ke lapangan,
nampak degradasi yang luas, di mana hutan yang
tumbuh di areal gundul bekas tebangan HPH ternyata
didominasi oleh tanaman cepat tumbuh yang dianggap
tidak berharga seperti pohon biwan (Endertia, Sp.).
KONTRADIKSI KEBIJAKAN KEHUTANAN
Sebelum bicara masalah detil persoalan yang
membelit pengelolaan hutan, masalah utama yang
jarang diperhatikan adalah memahami tujuan pokok
pengelolaan sumber daya hutan (SDH, maupun detil
filosofisnya pekerjaan, serta kesiapan pengelolanya.
Apabila itu semua tidak siap, tentu mudah
membangkitkan kontradiksi maupun kontroversi
dalam pelaksanaannya yang menimbulkan banyak
pertentangan.
Mengapa kebijakan pengelolaan kehutanan, dan
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pengelolaan lingkungan negeri ini secara keseluruhan
mengundang bencana lingkungan? Karena masalah
utamanya penataan ruang tidak tepat. Diperparah
oleh berbagai perilaku kehidupan yang tidak ramah
lingkungan, tidak dikuasai oleh pihak kehutanan, dan
secara legalitik sering tidak bisa dipersalahkan. Lalu
“setan”-nya ada di mana? Mudah saja melihatnya, tapi
bagi yang tidak peka nampak kabur.
Penetapan hutan lindung adalah pangkal pem
buatan tata ruang daratan. Tetapi sampai kini, hanya
ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor
837 Tahun 1980 yang lalu. Dilakukan hanya dengan
overlay 3 (tiga) buah peta manual: peta lereng, peta
jenis tanah dan peta iklim. Saat ini umur SK tersebut
sudah mendekati 40 tahun. Kemajuan tehnologi sudah
tak terbilang lagi. Di samping ada foto udara, citra
satelit, GIS, peta geologi tiga dimensi dan berbagai
tehnologi canggih, pemetaan lapangan bisa dilakukan
lebih akurat. Kriteria maupun variabel penilaian lahan
yang harus dijadikan kawasan lindung semakin banyak,
namun jauh lebih mudah dan akurat.
Kawasan konservasi yang harus ditetapkan sesuai
kebutuhan pengawetan dan kelestarian alam hayati
yang sekitar 75 persen dimiliki Indonesia, belum
kawasan cagar alam dan budaya yang bernilai, juga
seringkali menjadi sasaran penggundulan kayunya atau
diabaikan pelestariannya. Menyedihkan, dan bencana
alam berdatangan semakin merajalela dengan tata
ruang yang ada, tanpa memikirkan menggantinya yang
lebih canggih, kecuali yang dilakukan di Kantor BPKH
XI Jawa-Madura tahun 2003, dan karya besar itupun
hanya menjadi menumen tanpa dikembangkan seperti
maunya Wapres JK kala itu. Sesuatu yang terasa ”tolol”,
yang tanpa sadar dibiarkan saja tanpa dilakukan upaya
apapun oleh aparat terkait.
Mengapa pengukuhan hutan tidak rampungrampung? Karena hakekat pengukuhan hutan
adalah pengakuan eksistensi kawasan, bukan hanya
penanaman tapal batas fisik per 100 meter-an sepanjang
batas kawasan. Di Kanada tidak dikenal pamatokan
hutan, tetapi memanfaatkan tehnologi GPS (Global
Positioning System) dan peta yang akurat. Diketahui
dan disepakati masyarakat dengan antara lain
sistem CORE (Comission on Resource Environment)
yang selalu dilibatkan penuh dalam ikut mengawal
pengelolaan hutan oleh masyarakat berdasarkan
undang-uandang. Pematokan batas hutan memberikan
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peluang penyalahgunaan fisik dan finansial. Tata cara
dan praktik penataan batas hutan konvensional sampai
saat ini memberikan gambaran bahwa pengukuhan
hutan tidak akan selesai sampai akhir jaman.
Mengapa
pembangunan institusi
Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) yang dianggap sangat
strategis di area tapak berjalan lambat dan
tidak efektif? Karena roh kegiatan tersebut yang
seharusnya
adalah
“pemangkuan”,
dipaksakan
sebagai “pengelolaan”. Pengabaian roh manajemen
tersebut yang telah dilakukan sejak tahun 1992 (SK
Menteri Kehutanan Nomor 200/Kpts-II/1991) dengan
meluncurkan kebijakan pengelolaan hutan dengan
sebutan membangun “Kesatuan Pengusahaan Hutan
Produksi” (KPHP). Pedoman awal yang dibuat para
ahli lokas didampingi oleh para ahli Uni Eropa hanya
berakibat kaburnya tujuan yang hendak dicapai. Yaitu
pengurusan hutan yang paling optimal, berbeda dengan
roh pengelolaan yang harus mampu membiayai sendiri
seluruh proses manajemennya.
Mengapa hutan rusak? Jawabannya karena
ulah penebangan liar. Dan paling mudahnya semua
akan mendakwa pihak korporasi penebangan hutan
yang merusaknya. Persangkaan yang telah menjadi
stigma publik tersebut apabila dicermati secara detil
persoalannya justru membawa ke sinyal bahwa “setan”
persoalan perusakan hutan dan sumber dayanya
mengait kepada para pengambil kebijakan, penyusun
rencana pengusahaan, pemberi ijin tebang, pengawas
penjaga hutan, aparat lapangan terkait, aparat
keamanan, sampai masyarakat umum yang punya peran
berjamaah. Deforestasi paling besar dalam mendorong
perusakan hutan yang pernah mencapai 2,83 juta
hektare per tahun (1997-1980), tidak termasuk hutan
Jawa.
Sesuai data yang tersedia di Baplan/Ditjen Planologi,
penghitungan deforestasi dikelompokkan dalam tiga
periode: 1985-1997, 1997-2000, dan 2000-2005.
Periode 1985-1997, deforestasi dihitung berdasarkan
peta RePProt tahun 1985, dan peta penutupan lahan
hasil pemafsiran citra Lansat 5 TM tahun 1997, dan
diperoleh angka tingkat deforestasi sebesar 1,87
juta ha/tahun. Pada periode 1997-2000, deforestasi
dihitung berdasarkan data digital penutupan lahan
hasilpenafsiran citra Landsat 7 ETM+ tahun 2000.
Tingkat deforestasi yang dihasilkan 2,83 juta ha/tahun.
Selama ini, angka laju deforestasi 2,83 juta ha/tahun
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yang digunakan Dephut dan diacu para pihak.
Pada periode 2000-2005, deforestasi dihitung
berdasarkan hasil penelitian Wageningen University
(WU) yang menggunakan citra SPOT Vegetation, dan
hitungan South Dakota State University (SDSU) yang
menggunakan citra MODIS. Tingkat deforestasi yang
dihasilkan adalah 1,08 juta ha/tahun untuk SPOT
Vegetation, dan 0,72 ha/tahun untuk MODIS.
Mengapa kebakaran lahan dan hutan terus terjadi
setiap kemarau? Karena masalah pokoknya adalah
rakyat lapar, perlu mengisi perut. Api adalah alat
paling murah untuk membuka ladang. Pemahaman apa
itu api sempurna, keterjadian asap di lahan gambut,
kebiasaan masyarakat lokal dan banyak lainnya sangat
kurang diperhatikan dalam upaya mencegah terjadinya
kebakaran dan asap. Kendati sangat jelas siapa yang
membuat api yakni masyarakat lokal yang dengan
baju “kearifan lokal” membakar ladang dilindungi
ijinnya oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 ayat
(1). Maka termasuk korporasi-lah yang lebih disasar
bertanggungjawab atas terbakarnya hutan rembetan,
meski sebagian benar juga ada yang sengaja membakar
hutan. “Setan” dalam kasus-kasus kebakaran lahan
dan hutan nyaris lepas dari perdebatan, dan solusi
kebakaran lahan dan hutan tergolong menjadi yang
paling sulit dan rumit.
Mengapa hutan alam fungsi produksi justru
seharusnya ditebang habis? Karena terkait dengan
penghitungan produksi kayu yang seharusnya dijamin
kontinyu, dan kawasan hutan telah dijamin aman
lingkungan. Maka sistem tebang habis perlu dilakukan
untuk merubah kondisi hutan produksi yang un-even
forests ke even forests.
Selainnya, mengapa kebun sawit layak diijinkan
dikeluarkan dari kawasan hutan meski banyak hujatan?
Karena secara sah status dan kondisi lahannya telah
sesuai dengan tata ruang. Itu jawaban yang sangat
terang. Meski dalam praktik selanjutnya tanggungjawab
soal perkembangan kebn sawit bukan ditangani oleh
kehutanan.
Tekait gambut, mengapa lahan gambut justru aman
dari pembakaran apabila diterbitkan ijin usaha di
atasnya? Mengapa moratorium tebangan hutan justru
sebaiknya tidak dilakukan?
“Setan” yang ada dalam detil persoalannya adalah
bahwa karena kondisi hutan yang open access,
kerakusan kebutuhan bahan baku industri kayu sekitar

80 juta meter kubik per tahun yang akan semakin
tidak tercukupi, kondisi sosial-ekonomi masyarakat,
penegakan hukum di lapangan yang sangat lemah
dan lainnya menyebabkan langkah out of the box yang
bertolakbelakang itulah yang harus diambil.
LANGKAH-LANGKAH POLITIK
Kebijakan politik mengejar kekuasan, ataupun
berbau “pencitraan” yang lazim terjadi tidak selalu
dengan buruk niatnya. Terutama apabila tetap
berlandaskan keilmuan, kelestarian lingkungan dan
tujuan kenegaraan yang memang dipersyaatkan untuk
dicapai. Umumnya juga selalu dikaitkan dengan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Tapi bisa lupa
aspek kelestarian alamnya.
Salah satu program utama pemerintah terkait
kebijakan politik yang dikaitkan dengan penanganan
pendudukan kawasan hutan oleh masyarakat (yang
dalam praktiknya tidak murni masyarakat hukum adat)
adalah program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)
yang digulirkan akhir masa jabatan SBY, hanya 3 (tiga)
hari sebelum Jokowi dilantik menjadi Presiden RI
tanggal 17 Oktober 2014 lalu dengan dorongan KPK,
dan dilanjutkan sampai sekarang.
Terbitnya Perbermen 17 Oktober 2014, terbit
hanya 3 (tiga) hari sebelum pemerintahan Jokowi
dilantik sebagai Presiden RI, mengatur tentang Tata
Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di
Dalam Kawasan Hutan. Peraturan Bersama Menteri
Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan
Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Negara RI
No. 79 Tahun 2014, No. PB.3/Menhut-II/2014; No.
17/PRT/M/2014 dan No. 8/SKB/X/2014 tersebut
yang juga merupakan percepatan penjabaran atas
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUUIX/2011 awalnya mendapat reaksi keras. Pemerintah
memandang masyarakat yang secara hakiki harus
punya hak hidup dari hutan dan tanah negerinya sendiri
tak jarang dimusuhi, dianggap sebagai perambah liar.
Pemerintahan justru berupaya memberikan solusi
kasus-kasus perambahan dan kemiskinan masyarakat
sekitar hutan melalui Perpres Nomor 88/2017 dan
Permenhut Nomor 39/2017 dengan resiko menggali
lubang kehilangan suara pemilihnya dalam Pilpres 2019
justru suara dari rimbawan/masyarakat kehutanan.
Namun berangsur niat baik pemerintah tersebut
banyak mendapatkan dukungan dengan beberapa
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penyempurnaan, meski imbasnya jelas mengurangi
elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019 yang tidak
dapat dihindari.
Dalam pelaksanaannya pemberian sertifikat hak
milik tanah hutan di luar Jawa untuk TORA tersebut
sangat terhambat oleh masalah-masalah sosial dan
tehnis lapangan, yang memerlukan penyelesaian yang
tidak sederhana maupun waktu yang lama. Dari target
9 juta hektare (2015-2019) TORA tahun 2019 harus
sudah bisa selesai diredistribusi dan dilegalisasi. Namun
progresnya sangat jauh dari target. Tidak mencapai 10
persennya.
Di hutan Jawa, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan
Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan
Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) juga menghadapi
kendala tentangan dari elemen-elemen masyarakat
penggarap lahan hutan Perhutani seperti pihak
LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) karena
kurangnya sosialisasi, penyuluhan dan seringkali lupa
menyertakan LMDH setempat. Areal IPHPS paling
tidak telah sah ditatabatas areal IPHPS seluas lebih dari
12.500 hektare.
Khusus terkait program kerakyatan di atas di
samping “setan” masalah TORA dan IPHPS tersebut,
ada “setan” tambahan yang tidak disentuh atau
dibiarkan ada dan sangat mengkhawatirkan bagi para
konservasionis. Yakni pelepasan kawasan hutan di
daerah-daerah perlindungan bencana dan konservasi,
hanya setelah memenuhi syarat menghuni selama
minimal 20 tahun, bahkan yang belum mencapai waktu
tersebut tetap diberikan ijin huni sambil diberikan
program hutan kemasyarakatan. Proses hukum atas
terjadinya perambahan apalagi di kawasan lindung dan
konservasi bahkan tabu untuk disinggung-singgung.
Sedangkan praktik kebijakan penyejahteraan
masyarakat di kawasan hutan Jawa yang diwenangi oleh
Perum Perhutani dilaksanakan melalui penerbitan SK
IPHPS (dan Kulin KK) dan dilakukan dengan dorongan
LSM lebih berdasarkan keinginan menyejahterakan
masyarakat melalui pemberian hak pakai kapada petani
seluas 2 (dua) hektare per orang selama waktu 30 tahun,
yang dapat diperpanjang dan diwariskan. “Setan”-nya
tertawa memperoleh ijin pakai yang tidak beda dengan
diberikan “kepemilikan menggunakan kawasan hutan
untuk jangka waktu yang “tak terbatas” di wilayah hutan
Pulau Jawa yang sudah di bawah 16 persen saja luasnya.
Tentu dalam praktiknya harus dibuat aturan-aturan
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yang lebih membangun tumbuhan bernuansa hutan
dan ramah lingkungan, namun tetap memberikan hak
hidup sejahtera bagi petani pemegang ijin.
AKHIR KATA
Penanganan masalah pengelolaan hutan tidak
akan dapat ditangani dengan tepat tanpa menemukan
“setan” yang menghuni di dalam setiap detil keruwetan
persoalan. Mengakibatkan arah dan laju pengelolaan
SDH menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) yang
panjang, jalan “di tempat”, dan bahkan tidak tepat
sasaran.
Masalah-masalah yang menjadi penyakit yang
akut seperti tentang kejahatan kehutanan tanpa perlu
ditutupi serta secara jelas nampak dilakukan oleh siapa
saja harus menjadi keutamaan untuk dibarantas. Telah
kita ketahui, dengan berteori yang dakik-dakik organ
pemberantasan mafia kejahatan kehutanan yang kasat
mata-pun tidak atau masih sulit meraba “setan”-nya,
apalagi memberantasnya. “Setan” pengelolaan hutan
dan lingkungan terjahat itu sangat ampuh, gelap tanpa
terlihat, bahkan menjadi sahabat yang dirindukan
senyumnya bagi setiap orang. Quo vadis.
Sedangkan untuk efektivitas pengelolaan kehutanan,
perlu dipertimbangkan kembali membangun sistem
pengorganisasian pengelolaan SDH secara “sentralistik”
dalam sistem pemerintahan otonomi daerah saat ini.
Sekali lagi menjadi pilihan stratejik karena pengelolaan
ekosistem memang tidak boleh dilakukan secara parsial
dalam menjamin tercapainya tujuan pokok pengelolaan
SDH sebagai life supporting system yang amat prioritas
kepentingannya bagi umat, bumi dan alam.
Sebagai seorang rimbawan Presiden Jokowi tentu
memiliki kepekaan terhadap masalah yang muncul di
bidang hutan dan kehutanan. Namun Presiden memiliki
keterbatasan waktu dan kapasitas untuk melihat,
apalagi mengetahui detil permasalahan kehutanan.
Melalui pembantu-pembantunya yang mampu melihat
“setan” persoalan kehutanan, dengan mengembangkan
langkah-langkah intelijen (management intelligent)
dalam pengelolaan hutan (GATRA, 9-15 Juni 2016),
Presiden tidak perlu selalu harus blusukan umtuk
memastikan memperoleh masukan yang benar. Sambil
mengingatkan perlunya penyempurnan UU Nomor 41
Tahun 1999 yang tentu banyak “setan”-nya, yang konon
hanya disusun kilat selama 4 (ampat) bulan.
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APLIKASI SILVIKULTUR INTENSIF (SILIN)
UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
HUTAN ALAM PRODUKSI
Oleh: Prof. Dr. Mohammad Na’iem
PENDAHULUAN
utan
alam
(tropical
rainforest)
Indonesia
merupakan salah satu ekosistem
yang mempunyai kekayaan hayati
dan berfungsi sebagai salah satu
penopang kehidupan manusia
di masa mendatang (Diaz et al. 2006; Elmqvist et al.
2011). Salah satu produk andalan dari hutan alam
Indonesia adalah kayu pertukangan yang berasal dari
kelompok tanaman Dipterocarpacea, dimana di era
1990-an produksi kayu dari hutan alam mencapai 28
juta m3 (Gambar 1). Akan tetapi produksi kayu hutan
alam mengalami penurunan drastis hingga 80% yang
disebabkan karena luas areal hutan alam yang menurun
(Kemenhut 2012; KLHK 2015; APHI 2016) dan

H

produktivitas hutan alam yang rendah, hanya 0,2-0,4
cm/tahun (Putz et al.2012).
SILIN merupakan teknik untuk meningkatkan
produktivitas hutan pada areal hutan yang kurang
produktif dengan memperpadukan 3 (tiga) pilar
utama silvikultur (Soekotjo, 2009) yaitu pemuliaan
jenis, optimalisasi kondisi lingkungan tempat tumbuh
dan pengelolaan organisme pengganggu tanaman.
Penerapan Teknik SILIN akan menjamin terwujudnya
hutan yang sehat, prospektif (produktif, kompetitif,
efisien), dan lestari. Hutan yang prospektif akan mampu
menjaga kelestarian pengelolaan hutan, terutama
dalam menjamin ketersediaan bahan baku kayu untuk
industri dan biomaterial lainnya sehingga kelangsungan
bisnis kehutanan dapat terus dipertahankan.
Disamping itu hutan prospektif juga mampu

Tabel produksi kayu bulat dari hutan alam
Tahun

Luas Hutan
(Juta ha)

Produksi Kayu
(Juta m3)

1990

59.6

28

2003

27.8

11

2007

27.8

9.1

2011

23.4

5.6

2015

20.7

5.6

Sumber: Kemenhut 2012; KLHK 2015; APHI 2016
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STATUS PENGELOLAAN
HUTAN ALAM DI INDONESIA
n Luas hutan alam dan produksi kayu
yang menurun
n Riap pertambahan diameter tegakan
tinggal hutan alam rendah (+/- 0,4 cm
per tahun)

n Penurunan pendapatan negara
n Penurunan jumlah industri pengelolaan
kayu
n Penurunan serapan tenaga kerja di
sektor kehutanan
n Penurunan keragaman hayati

Pendekatan silvikultur intensif (SILIN)
sebagai teknik praktis dari produksi dalam
peningkatan produktivitas dan nilai tambah
(added value) hutan alam

Gambar 1. Perkembangan Jumlah dan Luas IUPHHK Hutan Alam (HPH) 1990 -2015 dan estimasi standing stock hutan alam
setelah dilakukan penanaman meranti.
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menjamin berperannya fungsi ekosistem seperti
perlindungan biodiversitas, pemantapan pengaturan
siklus penyediaan air dan penanggulangan bencana
banjir, dan peningkatan serapan gas rumah kaca
secara optimal. Dengan demikian hutan akan dapat
dikelola secara menguntungkan sejalan dengan regime
silvikultur, yang tepat dan sesuai dengan kesepakatan
Rio 1992 maupun Rio 2012 (Rio + 20) yang bertujuan
untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan
dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.
KELAYAKAN FINANSIAL PENANAMAN MERANTI
DENGAN TPTI, TEKNIK SILIN POLA JALUR DAN
TEKNIK SILIN POLA RUMPANG
Pengelolaan hutan alam sekunder dengan
sistem TPTI , Teknik Silin pola jalur dan Rumpang
memerlukan biaya tambahan berupa penanaman
pengkayaan (enrichment planting) masing-masing
sebesar Rp 11.500.000,- dan 15.000.000,- (Tabel 1).
Berdasarkan analisis finansial penanaman pengkayaan
dengan menggunakan meranti pada sistem silvikultur
Teknik SILIN mempunyai kelayakan usaha dengan
nilai NPV positif, BCR > 1 dan dengan IRR >30%
(Aji 2009; Yuniati 2011). Model penanaman meranti
akan menghasilkan potensi standing stock> 100 m3/
ha dengan rotasi 25-30 tahun (Soekotjo, 2009). Hal
ini didasarkan pada pengalaman lapangan bahwa

TPTI

l Produktivitas rendah
l Pohon yang ditebang 8–10
pohon per Ha, 30 m3/ha
atau
l Produksi kayu per petak
(100 Ha) = 3.000 m3

pertumbuhan Shorea leprosula (umur 13 tahun) dan S.
johorensis (umur 15 tahun) masing-masing adalah 25
cm dan 30 cm (Gambar 2). Peningkatan produktivitas
hutan ini disebabkan karena teknologi SILIN dengan
jenis Dipterokarp unggul mampu meningkatkan
pertumbuhan diameter tanaman hingga> 1,7 cm/
tahun (Soekotjo 2009; Widiyatno et al. 2013; 2014)
dibandingkan pertumbuhan meranti secara alami
(natural regeneration), yaitu berkisar 0.2-0.4 cm/
tahun (Sist and Nguyen-The 2002); Bischoff et al.
2005).
Percepatan pertumbuhan tanaman meranti unggul
tersebut akan meningkatkan potensi meranti komersial
pada sistem TPTJ teknik Silin Pola jalur dan Teknik Silin
Pola Rumpang pada akhir rotasi sebesar > 11.000 m3 per
100 ha dibandingkan dengan sistem TPTI yang hanya
menghasilkan potensi tebangan sebesar 3.000 m3 per
100 ha (Gambar 2). Hal ini juga akan berdampak pada
peningkatan pendapatan perusahaan dan pendapatan
negara dalam bentuk PSDH dan DR sebesar > 250%.
Disisi lain, model TPTJ teknik Silin Pola Jalur dan
Rumpang mempunyai keuntungan secara sosial dari
kegiatan pelaksanaan SILIN meranti yaitu berupa
penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 2.000
HOK per 100 ha, khususnya bagi masyarakat sekitar
hutan karena pelaksanaan SILIN meranti merupakan
pembangunan hutan alam yang bersifat padat karya

Teknik SILIN Pola Jalur

l Produktivitas tinggi
l Potensi pohon yang ditebang 160
pohon per Ha = ± 200 m3/Ha
l Produksi kayu per petak (100 Ha) =
200 m3 x 40 Ha = 8.000 m3/petak
l Produksi jalur antara = 3.000 m3
l Total potensi per petak 11.000 m3

Teknik SILIN Pola Rumpang

l Produktivitas tinggi
l Potensi pohon yang ditebang 300
pohon per Ha = ± 600 m3/Ha
l Produksi kayu per petak (100 Ha) =
600 m3 x 15 Ha = 9.000 m3/petak
l Produksi jalur antara = 3.000 m3
l Total potensi per petak 12.000 m3

Gambar 2. Perbandingan produksi tanaman antara TPTI, TPTJ Teknik Silin Pola Jalur (Shorea leprosula) dan Rumpang
(Shorea macriphylla).
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(Yuniati dkk. 2009). Analisis tersebut menunjukkan
bahwa SILIN meranti memiliki kelayakan komersial
dalam pengelolaan hutan tropis lestari dan menekan
laju keerusakan hutan tropis Indonesia dan juga
peningkatan serapan tenaga kerja masyarakat lokal
(Tabel 1)
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN
Berdasarkan pelaksananan penanaman pengayaan
(Enrichment Planting) SILIN sebagai salah satu Teknik
Silvikultur TPTJ diyakini mampu meningkatkan
produktivitas hutan alam. Pengalaman n pengamatan
di lapangan pada beberapa IUPHHK-HA model di
Kalimantan Tengah menunjukkan riap pertumbuhan
diameter mencapai > 1,7 cm/tahun, bahkan untuk
beberapa merantu unggul dapat mencapai riap >
3 cm/tahun. Sehingga dengan penerapan TEKNIK
SILIN produktivitas hutan alam akan dapat meningkat
berlipat ganda hingga mencapai 120-150 m3/Ha/25
tahun. Kalau volume kayu sebesar ini dapar terus
dipertahankan bahkan ditingkatkan, maka kejayaan
hutan alam tropis kita akan dapat dikembalikan.

Untuk itu perlunya suatu pendekatan yang lebih
praktis dan produktif dimana dengan teknologi
Silvikultur Intensif (SILIN), peningkatan produkvitas
dan nilai tambah (added value) hutan alam dari
satu rotasi ke rotasi tebang berikutnya dapat
dipertahankan tinggi, sehingga kelestarian pengelolaan
hutan alam di masa mendatang akan dapat dicapai.
Kegiatan terkait dengan SILIN ini diantarnya adalah
enrichment planting (penanaman pengayaan) dengan
menggunakan jenis Meranti unggul. Ada 5 jenis meranti
unggul yaitu S.leprosula, S. Parvifolia, S. johorensia,
S,platyclados dan S. macrophylla. Dengan jenis-jenis
meranti unggul ini maka supply bahan baku kayu untuk
industry akan selalu terpenuhi.
Berangkat dari Gb.3, terlihat bahwa sejak era
1972- 2002, 2002-2032 produksi kayu dari hutan
alam terus menurun dari 60 m3/Ha/30tahun menjadi
25-30 m3/Ha/30tahun bahkan di prediksi akan
semakin terus turun, karena disamping riap species
hutan alam yang umumnya rendah juga karena
pohon pohon yang berkualitas baik sudah tertebang
sehingga tinggal menyisakan pohon yang jelek saja.

Tabel 1. Perbandingan Biaya dan Pendapatan Negara antara TPTI, Teknik Silin Pola Jalur dan Rumpang
Uraian

TPTI (Rotasi 30 Tahun)

TPTJ Teknik Silin (Rotasi 30
Tahun)

Gap Planting /SILIN KHUSUS
(Rotasi 30 Tahun)

Biaya Penanaman
per 100 ha

Rp. 0,- (Tidak ada
penanaman pengayaan)

Rp. 460.000.000
(Biaya penanaman per Ha = Rp.
11.500.000,-, luas areal efektif
yang ditanami 40 ha per petak)

Rp. 225.000.000
(Biaya penanaman per Ha = Rp.
15.000.000,-, luas areal efektif
yang ditanami 15 ha per petak)

Produksi Akhir Daur

3.000 m3 (per 100 ha)

11.000 m3 (per 100 ha)

12.000 m3 (per 100 ha)

Pendapatan
Perusahaan

Rp. 4.500.000.000,(per 100 ha)

Rp. 16.500.000.000,(per 100 ha)

Rp. 18.000.000.000,(per 100 ha)

Penanaman

Cenderung tidak
Dilaksanakan dengan sistem
dilaksanakan, kecuali pada penanaman jalur
areal bekas TPN dan areal
yang terbuka

Penanamn dengan sistem gap
planting/penanaman rumpang

Model Penanaman

-

– Penanaman jalur
– Jarak tanam 2,5 m x 20 meter
– Luas areal yang ditanami per
petak (100 ha) = 40% x 100 ha
= 40 ha
– Jumlah bibit tanaman per
petak (100 ha) = 200 bibit X 40
ha = 8.000 bibit

– Dalam model rumpang
– Jarak tanam 5x5 m
– Luas areal yang dapat ditanami
per petak (100 ha) = 15% x 100
ha = 15ha
– Jumlah bibit tanaman per petak
(100 ha) = 400 bibit X 15 ha =
6.000 bibit

Evaluasi dan
Monitoring tanaman

Murah

Agak sulit dan mahal

Mudah dan murah

Keterangan: Asumsi harga kayu Rp. 1.500.000,- per m3; biaya PSDH = 10% x Harga patokan kayu meranti (Rp.810.000 DR
= 16.5 USD/m3)
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11
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27.8

9.1
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5.6
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5.6
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18.9

18.9
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0,5

0,63

SILIN (20% total
areal) (x juta ha)

0,126

0,126

Produksi kayu
(x juta m3)

59.6

3,25

SILIN

22,68

TPTI

3,25

Gambar 3. Perkembangan Jumlah dan Luas IUPHHK Hutan Alam (HPH) 1990 -2015 dan estimasi standing stock hutan alam
setelah dilakukan penanaman meranti.

Namun dengan aplikasi Teknik SILIN di tahun 2030,
dimana 30 tahun sejak SILIN diinplementasikan di
6 HPH model (PT. SBK, PT. Erna, PT. Suka Jaya
Makmur, PT. Sarpatim, PT. BFI dan PT. Ikani) terbukti
ada peningkatan produktivitas. Lebih lanjut dapat
dijelaskan bahwa bahwa pada th. 1992 saat SILIN
belum diimplementasikan, dengan hutan alam seluas
59,6 juta Ha produksi kayu yang dihasilkan sebanyak
26,1 juta M3.
Sebagaiman diketahui bahwa pada th. 2017 hutan
alam produksi Indonesia hanya seluas 18,9 juta Ha.
Rencana enrichment planting dengan Teknik Silin
(seluas 20 % dari luas total areal efektif) maka akan
ada tananan meranti prospektif seluas aka (20% x 18.9
juta Ha) atau 3.78 juta Ha (Gb.3). Bila diasumsikan
produktivitas meranti unggul adalah 120 m3/Ha/25
tahun (taksiran rendah), maka pada saat panen dengan
daur 25 tahun (2045), akan diperoleh produksi kayu
sebanyak (3.78 juta x 120 m3/Ha/25tahun) = 22,68 juta
m3. Jumlah produksi kayu sebesar 22,68 juta m3 ini
cenderung mendekati angka produksi kayu di era 1992
yaitu sekitar 26 juta m3., walaupun dari luasan areal yang
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lebih sempit. Dengan demikian SILIN dapat menjadi
solusi dalam upaya mempertahankan kelestarian dan
meningkatkan produktivitas hutan alam dan sekaligus
dapat mengatasi kelangkaan produksi kayu bulat di
sector industry nasional.
PENUTUP
Dari ilustrasi yang disampaikan dapat difahami
bahwa dengan SILIN produktivitas hutan alam dapat
ditingkatkan dalam jangka waktu 25 tahun. Sebenarnya
tidak hanya pada hutan alam saja karena bersasarkan
penelitian, Jati unggul, Pinus getah beberapa jenis fast
growing species baik untuk produksi pupl, rayon, energi
juga memiliki riap yang tinggi. Namun semua upaya
peningkatan produktivitas ini akan dapat direalisir
bila ada komitment dan niat yang kuat, keseriusan,
kerja keras, dukungan kebijakan dari pemerintah, SDM
mampu dan pendanaan. Apabila semuanya ini dapat
disediakan bukan tidak mungkin pada saat 100 tahun
kemerdekaan RI (tahun 2045) hutan Indonesia dapat
kembali Jaya.
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Shorealeprosula di PT. Sari Bumi Kusuma Kal-Teng. Umur 18 tahun

Shorea macrophylla (tengkawang) di PT. Sari Bumi Kusuma Kal-Teng. Umur 13 tahun
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Konvensi Badan Kejuruan Teknik Kehutanan
– Persatuan Insinyur Indonesia (BKTHut-PII)
Tahun 2019
Oleh: Ir. Tonny Hari Widiananto, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
Ketua BKTHut-PII

Telah dilaksanakannya Konvensi
Badan Kejuruan Teknik Kehutanan
PII yang ke 1 dengan mengambil
tema ”Insinyur Profesional Teknik
Kehutanan untuk Indonesia Maju”
pada hari Rabu tanggal 27
November 2019 bertempat di
Persemaian Permanen Cimanggis – BPDASHL Citarum
Ciliwung. Hasil pelaksanaan konvensi berkait dengan
kiprah Insinyur Profesional kurun waktu 3 tahun ke
depan, yaitu sebagai berikut:
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN:
a. Antara Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia
dengan Rektor perguruan tinggi tentang Kerja
Sama Bidang Pendidikan dan Peningkatan Sumber
Daya Manusia dalam Bidang Keinsinyuran, diikuti
oleh 4 perguruan tinggi, yaitu: 1) Rektor Universitas
Pattimura; 2) Rektor Universitas Papua; 3) Rektor
Universitas Muhammadiyah Makassar; 4) Rektor
Universitas Riau.
b. Antara Ketua Badan Kejuruan Teknik Kehutanan
dengan Dekan Fakultas yang membidangi Studi
Kehutanan tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan
dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam
Bidang Keinsinyuran Teknik Kehutanan, diikuti
oleh 15 perguruan tinggi, yaitu: 1) Dekan Fakultas
Kehutanan Universitas Papua, 2) Dekan Fakultas
Pertanian Universitas Pattimura; 3) Dekan Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin; 4) Dekan
Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako; 5) Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah
Makassar; 6) Dekan Fakultas Kehutanan Universitas
Mulawarman; 7) Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Lambung Mangkurat; 8) Dekan
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Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura; 9)
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera
Utara; 10) Dekan Fakultas Pertanian Universitas
Riau; 11) Dekan Fakultas Kehutanan Universitas
Jambi; 12) Dekan Fakultas Pertanian Universitas
Lampung; 13) Dekan Fakultas Pertanian dan
Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang;
14) Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah
Mada; 15) Dekan Fakultas Kehutanan Institut
Pertanian Bogor.
c. Selain dengan 15 perguruan tinggi di atas,
Ketua Badan Kejuruan Teknik Kehutanan telah
menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama
dengan Dekan Sekolah Ilmu Teknologi Hayati –
ITB pada tanggal 4 November 2019 bertempat di
Kampus SITH ITB – Jatinangor, Bandung. Dengan
demikian, secara keseluruhan Badan Kejuruan
Teknik Kehutanan telah melakukan kerja sama
dengan 16 perguruan tinggi.
SAMBUTAN PEMBUKAAN ACARA KONVENSI
a. Sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur
Indonesia (PII), menyampaikan pesan sbb:
1) Apresiasi tinggi kepada Menteri LHK yang
telah memfasilitasi konvensi Badan Kejuruan
Teknik Kehutanan di Persemaian Permanen
Cimanggis – BPDASHL Citarum Ciliwung. Hal
yang menarik bahwa konvensi dilakukan di
tempat di mana Insinyur Profesional Teknik
Kehutanan berkarya melaksanakan kegiatan
Praktik Keinsinyuran.
2) Persatuan Insinyur Indonesia juga sangat
menghargai dukungan Menteri LHK dalam
kebijakan
yang
menghadirkan
profesi
Insinyur Teknik Kehutanan, antara lain nota
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kesepahaman kerja sama dan perjanjian kerja
sama antara Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Program Profesi Insinyur. Bahkan dari
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan diperoleh informasi
bahwa segera akan terbit Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Standar Layanan Insinyur Teknik Kehutanan.
Dengan demikian, bahwa kegiatan Praktik
Keinsinyuran di bidang kehutanan hanya dapat
dilakukan oleh para Insinyur Profesional Teknik
Kehutanan. Semoga langkah dan dukungan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam mengimplementasikan UU Keinsinyuran
dapat menjadi role-model bagi kementerian
lainnya yang terkait keinsinyuran.
3) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
Rektor perguruan tinggi dengan Ketua Umum
Persatuan Insinyur Indonesia dan Dekan
Fakultas dengan Ketua Badan Kejuruan
Teknik Kehutanan juga telah mengukuhkan
segera hadirnya pendidikan profesi Insinyur
Teknik Kehutanan. Dengan demikian kepada
pemegang SIP dapat segera mengikuti Program
Profesi Insinyur melalui mekanisme Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL) untuk dapat
memperoleh Sertifikat Profesi Insinyur (SPI),
yang berlaku untuk seumur hidup
4) Pengurus Pusat PII telah menerbitkan Surat
Edaran No SE-318/PP-PII/XI/2019 tanggal 18
November 2019 tentang Persyaratan dan Biaya
Penerbitan Surat Tanda Registrasi Insinyur.
Kepada Pemegang SIP dapat mengajukan
penerbitan STRI melalui BKTHut-PII.
5) Badan Kejuruan Teknik Kehutanan termasuk
salah satu badan kejuruan yang paling kuat
dan maju di PII. Satu-satunya Badan Kejuruan
yang anggotanya tersebar di 34 Provinsi, dari
Aceh sampai Papua. Semua ini dapat dicapai
karena adanya koordinasi dengan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagaimana
amanah Undang Undang Keinsinyuran bahwa
Program Profesi Insinyur dilaksanakan melalui

kerja sama antara organisasi profesi PII dengan
Kementererian Pendidikan, Kementerian teknis
terkait keinsinyuran dan perguruan tinggi.
Pembinaaan keinsinyuran dilakukan oleh
Menteri yang membidangi kegiatan Praktik
Keinsinyuran. Kemajuan yang dicapai oleh
Badan Kejuruan Teknik Kehutanan tentunya
dapat diikuti oleh Badan-Badan Kejuruan di
Persatuan Insinyur Indonesia. BKTHut-PII
baru melaksanakan Konvensi yang pertama
sejak berdiri tahun 2015 yang lalu. Hal ini
menunjukkan adanya kepemimpinan yang
gemilang dalam kepengurusan Badan Kejuruan.
Semoga prestasi ini dapat terus berkelanjutan
dicapai oleh Badan Kejuruan Teknik Kehutanan.
b. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia
1) Sambutan Menteri disampaikan oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, yang dalam hal ini bertindak
mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
2) Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sangat mendukung berdirinya Badan Kejuruan
Teknik Kehutanan dan kehadiran Insinyur
Profesional Teknik Kehutanan. Hal ini dapat
dilihat dari pesan Ibu Menteri agar konvensi
dilaksanakan
di
Persemaian
Permanen
Cimanggis – BPDASHL Citarum Ciliwung. Hal
yang mendasari kebijakan Ibu Menteri adalah 7
Perintah Presiden. Penunjukan lokasi konvensi
di persemaian, menunjukkan bahwa kegiatan
kehutanan dilaksanakan di tingkat tapak
hutan. Persemaian Permanen dibangun untuk
menyediakan bibit-bibit berkualitas untuk
melaksanakan rehabilitasi hutan. Insinyur
Profesional Teknik Kehutanan diharapkan
untuk merehabilitasi hutan di Indonesia.
3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
segera menerbitkan Peraturan Menteri tentang
Standar Layanan Insinyur Teknik Kehutanan.
Dengan demikian para Insinyur Profesional
Teknik Kehutanan akan melaksanakan kegiatan
Praktik Keinsinyuran dengan mengacu kepada
Standar Layanan Insinyur.
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4) Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan mewakili Ibu Menteri
membuka secara resmi dilaksanakannya
Konvensi Badan Kejuruan Teknik Kehutanan.
SOSIALISASI DAN CERAMAH KONVENSI BADAN
KEJURUAN TEKNIK KEHUTANAN
a. Sosialisasi Insinyur Profesional diisi dengan
materi Penjelasan Program Percepatan Sertifikasi
Insinyur Teregistrasi oleh Ketua Badan Kejuruan
Teknik Kehutanan (Ir. Tonny Hari Widiananto,
M.Sc., IPU., ASEAN Eng.) dan Masukan BKTHutPII kepada Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan oleh Ir. Suhariyanto, IPU., ASEAN Eng.
1) Program Percepatan Sertifikasi Insinyur
Teregistrasi
a) Badan Kejuruan Teknik Kehutanan
(BKTHut-PII) telah melaksanakan program
percepatan sertifikasi insinyur teregistrasi
bekerja
sama
dengan
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Program dimaksud bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada para
peminat untuk dapat segera melengkapi
diri sebagaimana ketentuan peralihan yang
diatur dalam Pasal 52 UU Keinsinyuran.
Program Percepatan Tahap 1 dilaksanakan
sejak tanggal 1 November 2018 dan telah
berakhir pada tanggal 30 September
2019. Selanjutnya diikuti dengan Program
Percepatan Tahap 2 yang diadakan sebagai
upaya kolaborasi dari Badan Kejuruan
Teknik rumpun hayati. Program Percepatan
Tahap 2 tersebut berlangsung dari tanggal
1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal
31 Desember 2019. Program Percepatan
memberikan Sertifikat Insinyur Profesional
Pratama (SIPP) bagi pendaftar yang
memenuhi ketentuan persyaratan sebagai
seorang penyandang Insinyur Profesional.
SIPP program percepatan dimaksud berlaku
untuk 3 (tiga) tahun.
b) Pemegang Sertifikat Insinyur Profesional
(SIP), baik Pratama, Madya maupun Utama,
sesuai Ketentuan Peralihan Pasal 52 UU No.
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11 tahun 2014 dinyatakan sebagai Insinyur
teregistrasi.
Berdasarkan
ketentuan
peralihan tersebut, maka Pemegang SIP
dapat diterbitkan Surat Tanda Registrasi
Insinyur (STRI) oleh Persatuan Insinyur
Indonesia.
Selain
itu,
berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat
(2) UU No. 11 tahun 2014, bahwa pemegang
SIP yang bersangkutan dapat dinyatakan
telah memenuhi Standar Program Profesi
Insinyur melalui mekanisme Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL) dan berhak
mendapatkan Sertifikat Profesi Insinyur
(SPI) yang diberikan oleh perguruan tinggi
penyelenggara Program Profesi Insinyur.
Mekanisme RPL dilaksanakan dengan
memenuhi ketentuan yang diatur dalam
Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi No. 26 tahun 2016. Pengakuan
Capaian Pembelajaran (CP) untuk disetara
kan dengan kualifikasi profesi Insinyur
ditetapkan oleh perguruan tinggi dan dapat
bekerja sama dengan organisasi profesi.
Dengan demikian, Pemegang SIP dapat
memperoleh penerbitan SPI dari perguruan
tinggi penyelenggara Program Profesi
Insinyur melalui mekanisme RPL.
c) Sejak 1 Januari 2020, para peminat yang
akan melengkapi diri menjadi Insinyur
Profesional Teknik Kehutanan dapat
melaksanakan pendaftaran secara langsung
ke perguruan tinggi penyelenggara Program
Studi Program Profesi Insinyur. Dengan
demikian, peminat profesi Insinyur dapat
melakukan pendaftaran baik melalui
BKTHut-PII maupun melalui perguruan
tinggi.
d) Teknik Kehutanan telah ditetapkan sebagai
salah satu disiplin teknik keinsinyuran,
sebagaimana ketentuan yang diatur
dalam Pasal 6 Ayat (5) butir c Peraturan
Pemerintah No 25 tahun 2019. Dengan
demikian, BKTHut-PII hanya mengakui
SPI yang diterbitkan oleh perguruan tinggi
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penyelenggara PSPPI yang memiliki prodi
kehutanan di tingkat sarjana dan telah
bekerja sama dengan BKTHut-PII.
e) Badan Kejuruan disiplin teknik keinsinyuran
rumpun hayati telah menyepakati kerja
sama kolaboratif untuk melengkapi
Sertifikat Profesi Insinyur (SPI) bagi
pemegang SIP. Kolaborasi Badan Kejuruan
menyepakati untuk bekerja sama dengan
Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah
Mada, dan Institut Teknologi Bandung
untuk menyelenggarakan Program Profesi
Insinyur melalui mekanisme RPL bagi para
pemegang SIP guna dapat memperoleh SPI.
Pemegang SIPP program percepatan dapat
mengirimkan Formulir Aplikasi Insinyur
Profesional (FAIP) untuk pengajuan
peningkatan kualifikasi SIP ke jenjang lebih
tinggi bersamaan dengan pengajuan RPL ke
Sekretariat BKTHut-PII.
f) Sesuai ketentuan yang diatur dalam
Pasal 10 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2014
tentang Keinsinyuran dan Pasal 17 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang No. 11 tahun 2014, bahwa setiap
Insinyur yang akan melakukan Praktik
Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki
Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).
Pendaftaran dan pengajuan STRI dilakukan
secara kolektif melalui Sekretariat BKTHutPII.
g) Badan Kejuruan Teknik Kehutanan sebagai
penjamin mutu layanan profesi insinyur
menggariskan kebijakan agar Program
Studi Program Pofesi Insinyur khususnya
untuk ”fresh graduate” dapat dilaksanakan
di perguruan tinggi setelah Standar Profesi
Keinsinyuran yang meliputi Standar
Layanan Insinyur, Standar Kompetensi
Insinyur dan Standar Program Profesi
Insinyur telah dirumuskan dan ditetapkan
sebagaimana ketentuan yang di atur dalam
UU Keinsinyuran.
2) Masukan BKTHut-PII Kepada Menteri

LHK
a) Makna konvensi BKTHut-PII dihadapkan
pada 3 konteks:
– Pemerintah menghendaki perubahan
radikal dan mendasar dalam pelayanan
publik sebagaimana narasi 7 perintah
presiden.
– Era industri 4.0 yang berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi
– Tuntutan
profesionalisme
untuk
mengatasi krisis tata kelola kehutanan
dan pengelolaan sumber daya hayati
lainnya termasuk lingkungan hidup
b) Instrumen untuk melaksanakan 7 perintah
Presiden;
– UU No. 11 tahun 2014 tentang
Keinsinyuran;
– UU No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan;
– UU No. 5 tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya;
– UU No. 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
– UU No. 37 tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air;
– UU No. 16 tahun 2016 tentang
Pengesahan Paris Agreement To The
United Framework Convention On
Climate Change (Persetujuan Paris atas
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan
Iklim);
– UU No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
c) UU N0. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran
sebagai instrumen pelaksanaan 7 Perintah
Prediden:
– Devolusi: Penghapusan eselon 3 dan 4 ke
Profesi (Fungsional sekaligus menjadi
penyandang
Profesi
sebagaimana
konten
dan
konteks
Peraturan
Perundang-undangan dalan Sistem
Pendidikan Nasional; Dekatkan unit
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pelayanan kehutanan dan manajemen
hutan ke lapangan dalam bentuk
KPH yang menjadi komunitas profesi
Insinyur Profesional Teknik Kehutanan;
 Deregulasi: Mengedepankan solusi
berdasar fakta dan ilmu pengetahuan;
Peraturan diganti standar praktik dan
etika; Relasi perintah dan awasi (patron
client/command and control) diganti
dengan hubungan kontraktual yang
berdasar standar layanan dan standar
etika Insinyur Teknik Kehutanan dan
Lingkungan Hidup.
– Debirokratisasi:
Hirarki
diganti
Kolaborasi
(ciri
khas
profesi);
impersonal
diganti
dengan
repersonalizing (Insinyur Profesional
otonom dalam kegiatan Praktik
Keinsinyuran; dan Devolusi ke profesi).
d) Perangkat KLHK terhadap Keinsinyuran
Teknik Kehutanan:
– Nota Kesepahaman antara Menteri
Ristekdikti dengan Menteri LHK Nomor
4/M/NK/2018 dan Nomor PKS.5/
MENLHK/P2SDM/KUM.3/8/2018
pada 29 Agustus 2018 tentang
Penyelenggaraan
Program
Profesi
Insinyur Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
– Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen
Kelembagaan
Ilmu
Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenristekdikti
dengan
Kepala
BP2SDM-KLHK Nomor T/1545/C/
HK.04.03/2019
dan
Nomor
PKS.01/P2SDM/SET.0/9/2019
pada 10 September 2019 tentang
Penyelenggaraan
Program
Profesi
Insinyur Bidang Kehutanan;
– Draft PermenLHK tentang Standar
Layanan Insinyur Teknik Kehutanan;
dan
– Draft Nota Kesepahaman antara Ketua
Umum Persatuan Insinyur Indonesia
dengan Menteri LHK tentang Kerja
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Sama Pembinaan, Pengembangan, dan
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Profesi Insinyur Teknik Kehutanan
b. Ceramah konvensi diisi dengan materi
”Kolaborasi Insinyur Profesional dalam Adaptasi
dan Mitigasi Bencana Tsunami” oleh Dr. Ir. Surono,
DEA, dan materi ”Standar Layanan Insinyur Teknik
Kehutanan” oleh Ir. Soetrisno, M.M., IPU., ASEAN
Eng.
1) Ceramah Kolaborasi memberikan pesan
pemahaman dan aktualisasi kepada segenap
Insinyur Profesional Teknik Kehutanan tentang:
a) Bahwa Insinyur Profesional hanya bertindak
dalam melaksanakan kegiatan Praktik
Keinsinyuran
sesuai
kompetensinya.
Kemampuan berkomunikasi, bertindak
profesional, bekerja sama secara kolaboratif,
kemampuan menulis dengan baik dan
kemampuan memecahkan masalah menjadi
kunci keberhasilan karya keinsinyuran yang
dibutuhkan bagi pengguna dan pemanfaat
keinsinyuran.
b) Penggunaan
kepakaran
berdasarkan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang tidak melawan ”kemauan alam”
(mother nature), akan tetapi menyesuaikan
antara keseimbangan hubungan timbal balik
antara kebutuhan manusia dan kebutuhan
alam dalam wujud kemampuan adaptasi
dan mitigasi bencana alam. Keseimbangan
hubungan dimaksud tidaklah cukup hanya
dipahami oleh Insinyur Profesional Teknik
Kehutanan dalam melakukan kegiatan
Praktik Keinsinyuran untuk mewujudkan
pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
c) Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam
Pasal 1 butir 2 Perjanjian Kerja sama antara
Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi dengan Kepala Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
KLHK tentang Penyelenggaraan Program
Profesi Insinyur Bidang Kehutanan, bahwa
salah satu tujuannya adalah mewujudkan
Profesi Insinyur Disiplin Teknik Kehutanan

Sekilas Info
yang mampu bekerja sama secara kolaboratif
antar disiplin teknik keinsinyuran dan
antar profesi lainnya yang terkait dalam
pembangunan kehutanan yang produktif,
berdaya saing dan berkelanjutan.
2) Ceramah tentang Standar Layanan
Insinyur Teknik Kehutanan menyampaikan
konteks dan kerangka pikir pemahaman
Insinyur Profesional Teknik Kehutanan dalam
melakukan kegiatan Praktik Keinsinyuran:
a) Konteks
Standar
Layanan
Insinyur
Profesional Teknik Kehutanan terdiri dari:
– Perkembangan teknologi industri 4.0
– Perkembangan
ilmu
kehutanan
(hystorical perspective forest science)
– Kaidah
menyusun
peraturan
perundang-undangan
b) Mekanisme kontrol organisasi melalui rules
(birokrasi), kontrak (pasar), dan values
(organisasi profesi).
c) Kebutuhan profesional profesi untuk
mengatasi problem akibat krisis birokrasi
dan pasar.
d) Dasar hukum peraturan perundangan; UU
41/1999 tentang Kehutanan; UU 5/1990
tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya; UU 11/2014
tentang Keinsinyuran; PP 25/2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU 11/2014.
e) Meta analisis Standar Layanan Insinyur
dari aspek ilmu pengetahuan objektif, ilmu
pengetahuan intersubjektif, etika, dan
hukum.

SIDANG KONVENSI BADAN KEJURUAN TEKNIK
KEHUTANAN
a. Laporan Pertanggungjawaban Ketua BKTHut-PII
2015-2019
1) Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan
BKTHut-PII 2015-2018
2) Pandangan Umum Capaian Kepengurusan
dan Konvensi menerima laporan pertanggung
jawaban.
b. Pemilihan Ketua BKTHut-PII 2019-2022
1) Pandangan umum Konvensi Program Kerja
Kepengurusan 2019-2022
2) Pemilihan Ketua BKTHut-PII 2019-2022
a) Sidang Konvensi dinyatakan memenuhi
kuorum untuk pelaksanaan pemilihan
Ketua
b) Pandangan umum mewakili wilayah
kepulauan Indonesia secara musyawarah
menyatakan
bahwa
konvensi
tidak
melakukan pemungutan suara untuk
pemilihan ketua dan secara aklamasi
menetapkan Ir. Tonny Hari Widiananto,
M.Sc., IPU., ASEAN Eng., untuk kembali
dipilih sebagai Ketua BKTHut-PII periode
2019-2022.
3) Formatur Kepengurusan telah menyusun
dan menetapkan Kepengurusan BKTHut-PII
Periode 2019-2022.
4) Program Kerja Badan Kejuruan Teknik
Kehutanan PII Periode 2019-2022 disusun oleh
Pengurus dalam jangka 1 (satu) bulan sejak
dilangsungkannya Konvensi.

(12 Desember 2019)
Badan Kejuruan Teknik Kehutanan – Persatuan Insinyur Indonesia
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MELAWAN LUPA: MENGENANG PENDIDIKAN
PENGINDERAAN JARAK JAUH PARA RIMBAWAN
INDONESIA DI ITC NEGERI BELANDA
Oleh: Slamet Soedjono

PENGANTAR
Atas permintaan berapa teman
alumni
(lulusan)
Pendidikan
Penginderaan Jarak Jauh di ITC
Negeri Belanda penulis diminta/
diharapkan bisa menuliskan dan
menyajikannya di Majalah Rimba
Indonesia sebagai kenangan dan pengungkapan sejarah
usaha pembangunan Kehutanan Indonesia masa lalu.
Mengapa penulis yang diminta untuk membuat
tulisan tersebut karena dianggap cukup mengetahuinya
meski secara garis besar karena pernah terlibat dalam
pengelolaan sebagian kegiataan pendidikan ITC
dimaksud ketika peserta pendidikan ITC diwajibkan
Praktek Kerja dan Penelitian Lapangan di hutan tropis
Indonesia di Jawa dan di Luar Jawa krtika penulis
menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan
Perum Perhutani di Cepu tahun 1973-1978.
Sebenarnya agak enggan juga untuk menulisnya
karena tidak memiliki dokumen lengkap mengenai
hal ini disebabkan Kantor Pusdiknya sudah pindah
ke Madiun dan karena sudah terlalu lama (45 tahun
yang lalu) maka banyak dokumen/arsip yang tidak
bisa ditemukan, namun ibarat pepatah tidak ada tali
akar pun bisa dipakai sebagai pengikat maka penulis
mencoba menulisnya yang lebih banyak didasarkan
pada ingatan kejadian,pembicaraan resmi,catatan,dan
beberapa foto kenangan.
Dalam
perjalanan
waktu/perkebangannya
rimbawan alumni Pendidikan Penginderaan Jarak
Jauh ITC cukup banyak yang dapat mencapai jenjang
karir PNS yang tinggi bahkan sangat tinggi antara
lain 2 orang sempat menjadi Sekretaris Jenderal
Departemen Kehutanan (Ir. Titus Sariyanto, M.Sc. dan
Ir. Ii Roedjai Jakaria, M.Sc.), 2 orang Direktur Jendral
dan Inspektur Jendral (DR. Ir. Sunaryo, M.Sc. dan Ir.
Surachmanto, M.Sc.), 2 orang Guru Besar (Pr0f. DR.
Ir. Mulyadi Atmomarto, M.Sc. dan Prof. Dr. Ir. Hasanu
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Simon, M.Sc.), 2 orang Widyaiswara Utama (DR. Piran
Wiroatmodjo, M.Sc. dan DR. Burhanuddin Sarbini,
M.Sc.). Yang masuknya ke ITC berbekal Sarjana (S1)
banyak yang mencapai jabatan Eselon II bahkan paling
menonjol karirnya ada yang sempat menjadi Menteri
Kehutanan semasa akhir Pemerintahan Orde Baru
yakni alm Ir. Sumahadi, MBA.
DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN
PENGINDERAAN JARAK JAUH
DASAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pada awal Pemerintahan Orde Baru, Pemerintah
Indoneia yang baru saja berhasil mengatasi kemelut
perpolitikan nasional dengan adanya pemberontakan
G 30 S/PKI dan ingin secepat mungkin mengatasi
keterpurukan social ekonomi secara nasional akibat
pergolakan politik tersebut, segera mengambil langkahlangkah kebijakan dengan melakukan pembuatan
dan penerbitan Undang-Undang Penanaman Modal
Asing (PMA 1967) dan Undang-Undang Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN 1968) sebagai landasan
hukum untuk menggali dan memanfaatkan kekayaan
Sumber Daya Alam Indonesia bagi perbaikan ekonomi
dan social bangsa serta rakyat Indonesia, termasuk di
dalamnya kekayaan sumber daya alam hutan.
Kebijakan ini mendorong cepat masuknya modal
asing dan mengalirnya modal dalam negeri untuk
melakukan operasi pemanfaatan sumber daya hutan.
Kegiatan pertama yang penting dan perlu segra
dikerjakan adalah Inventarisasi Hutan dan Tegakannya
guna menyusun rencana dan program-program
operasinal pemanfaatan hutan. Namun Indonesia yang
menjadi Negara merdeka baru selama lebih kurang
20 tahun itupun dalam kondisi perpolitikan yang
tidak stabil belum mempunyai tenaga, peralatan dan
tehnologi yang memadai untuk melakukan inventarisasi
hutan sehingga apa yang dimilki sangatlah terbatas
adanya hanya memiliki peta-peta penyebaran hutan
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tinggalan Perang Dunia Kedua tanpa bisa diketahui
secara seksama apa dan berapa potensinya. Kalaupun
telah ada usaha inventarisasi hutan dengan survey
lapangan atau penggunaan foto udara jumlahnya
masih sangat sedikit/kecil dibandingkan dengan luas
hutan Indonesia yang ditaksir seluas 120 juta ha. Oleh
sebab itu upaya Pengusahatan Hutan terpaksa dimulai
dengan penguasaan data yang seadanya sedangkan
tuntutan untuk mempercepat perluasan pengusahaan
hutan terus meningkat.Investor terpaksa diminta
untuk membantu upaya inventarisasi hutan dengan
melakukan survei-survei lapangan.
Sementara itu Negeri Belanda menaruh minat
untuk ikut membantu usaha pembangunan bidang
Kehutanan di Indonesia dengan menawarkan kerja
sama bilateral kepada Pemerintah RI dalam bentuk
bantuan pendidikan penginderaan jarak jauh bagi
para rimbawan pegawai kehutanan Indonesia
bagi kepentingan survei inventarisasi hutan dan
pengusahaan hutan yang sedang berkembang di mana
Pemerintah Belanda memiliki sarana dan prasarana
pendidikan tersebut yang sudah terkenal di dunia yaitu
International Trainning Centre for Aerial Survey and
Earth Science (ITC) yang kemudian berubah menjadi

Institute for Aerial Survey and Earth Sciencedi
Enchede Netherlands. Tentu saja tawaran ini disambut
dengan gembira dan diterima baik untuk direalisasikan
secepatnya.
Perjanjian
bilateral
ditandatangani
oleh
Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia di
mana Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri
Pertanian (waktu itu instansi kehutanan tertinggi
masih tingkat Direktort Jenderal di bawah naungan
Departanian Pertanian) sedangkan kerjasama teknis
operasionalnya ditandatangani oleh Pimpinan ITC dan
Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan
Nasional) sebagai Lembaga yang memiliki Otoritas
Tertinggi di Indonesia untuk segala bentuk kegiatan
Survei Lapangan secara Nasional.
Yang berjasa melicinkan jalannya kerjasama ini
selain para pejabat Bakosurtanal yang telah lama
menjalin hubungan dengan lembaga internasional
tersebut dari pihak Kehutanan adalah figure Prof. Ir.
Soekiman Atmosoedaryo alumni ITC tahun 1955, mantan
Direktur Direktorat Inventarisasi dan Perencanaan
Kehutanan (DITINPEK) Direktorat Jendral Kehutanan
dan Direktur Utama Perum Perhutani.
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TUJUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sebagaimana telah diutarakan secara sepintas
di muka bahwa dengan meningkatnya skala pem
bangunan kehutanan secara besar-besaran untuk
memanfaatkan potensi hutan yang begitu luas dalam
rangka pembangunan ekonomi nasional diperlukan
adanya rencana-rencana dan program kerja yang baik
yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi
yang akurat dan memadai. Untuk mendapatkan data
dan informasi tersebut diperlukan adanya ketepatan
metode surnvey dan teknik inventarisasinya untuk
mendapatkan bermacam data yang diperlukan dari
areal hutan yang disurvei.
Untuk maksud tersebut diperlukan tenaga-tenaga
ahli survey dan inventarisasi kehutanan yang terdidik
dan terlatih baik sebagai pengarah,perencanaan
kerja,pelaksanaan lapangan dan pengolah hingga
penyajiannya yang akurat baik untuk instansi
tingkat Pusat maupun di Daerah. Sistem survei dan
inventarisasi yang dipakai tidak hanya menggunakan
sistem lama yaitu survei lapangan (field survey) tetapi
juga digunakan sistem penginderaan jarak jauh (remote
sensing) dengan digunakannya foto udara maupun foto
satellite.
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Berdasarkan perhitungan biaya yang tersedia untuk
pendidikan dan pelatihan termasuk biaya praktek kerja
lapangan (di hutan hujan tropika) yang baik, dalam
kurun waktu kerjasama selama 5 tahun (1973-1978)
direncanakan akan dapat mencetak 100 ahli survei dan
inventarisasi hutan.
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Program pendidikan dan latihan yang akan
dilakukan adalah Prgram Studi “Standard School” yang
berlangsung selama satu tahun yang terbagi dalam dua
kegiatan utama yaitu 9 bulan belajar teori dan praktek
di kampus ITC Negeri Belanda dan 3 bulan praktek kerja
lapangan untuk mempraktekan secara nyata metodemetode survei dan inventarisasi di lapangan baik
dengan field survey maupun aerial survey khususnya di
hutan hujan tropika yang sesuai dengan kedaan hutan
di Indonesia.
Calon peserta yang disyaratkan adalah pegawai
kehutanan aktif terutama yang bertugas di bidang
perencanaan dan lembaga pendidikan di Pusat maupun
Daerah,berijazah sekurang-kurangnya sarjana muda
(D3) atau yang dipersamakan, lulus test bahasa Inggris
di British Council atau yang dipersamakan dengan

Sekilas Info
nilai minimal tertentu,sehat jasmani rokhani terutama
ketahanan fisiknya untuk tinggal di wilayah bermusim
dingin (winter) dan bekerja di hutan.
Praktek Kerja Lapangan untuk angkatan pertama
dilakukan di Amerika Selatan (Brazil), untuk angkatan
kedua di Afrika (Keniya) sedangkan untuk angkatan
ketiga, keempat dan kelima dilakukan di Indonesia
berturut-turut di Lampung, Baturaden (Jawa Tengah)
dan di wilayah DAS Konto Malang (Jawa Timur).
Pembuatan foto udara di areal praktek kerja lapangan
dilakukan dengan bekerjasama bersama AURI dan
Bakosurtanal
Selama praktek kerja lapangan di Indonesia 3 bulan
waktunya terbagi untuk persiapan perencanaan survey
dikerjakan di Pusdiklat Perum Perhutani Cepu selama
2 minggu, pelaksanaan survei di lapangan 6 minggu,
pengolahan data pembuatan laporan hingga ujian
di Pusdiklat Perhutani Cepu 4 minggu. Ujian akhir
dilakukan di Pusdiklat Perhutani Cepu. Penutupan
dan perpisahan dilakukan berganti-ganti ada yang di
Semarang (karena PKL nya di Batu Raden-PurwokertoJawa Tengah), di Surabaya (ketika PKL nya di MalangJawa Timur) dan di Cepu.
Dosen pembimbing dan pengawas dari ITC
Belanda selama PKL di Indonesia ada 4 orang dosen
mr. Versteegh, mr. Remijn, mr. Banyard dan mr. Sico
Smith.
Dalam hal kelulusan, semua peserta yang bisa
mengikuti sebagian terbesar dari seluruh aktivitas
pendidikan dan latihan (lebih dari 80%) dapat
dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat meski
dalam ujian akhir ada yang harus beberapa kali ujian
her (ulangan).
Bagi 2 orang lulusan yang mencapai nilai tertinggi
(peringkat 1 dan 2) dari setiap angkatan mendapat
kesempatan melanjutkan pendidikan tingkat Master
(S2) di ITC Negeri Belanda selama satu tahun.
Nama-nama yang berhasil meraih pendidikan S2
(Master) antara lain adalah Ir.Titus Sariyanto, M.Sc.,
Drs. Piran W, M.Sc., Ir. Ii Rudjai Zakaria, M.Sc., Ir.
Mulyadi Atmomarto, M.Sc., Burhanudin Sarbini MSc,
Ir. Poedjo Rahardjo, M.Sc., Ir. Aries Widijanto, M.Sc.,
Ir. Ischak Sumantri, M.Sc., R. Haryono, M.Sc., Leo
Verboon, M.Sc., Ir. H. Simon, M.Sc.
Ada beberapa nama yang penulis ingat ikut
pendidikan ITC ini diantaranya alm Bp. Ir. Sumahadi,

Ir. Soedarto KD, Ir. Surachmanto Hutomo, M.Sc., Ir.
Harno Hadi, Ir. Moh. Rochmadi, Ir. Kamanaradi KN,
Ir. S. Darmawan, Ir. Atang Sumaatmadja, Ir.Santoso
N, Ir. Abdulrachman, Ir. Syahdan Obos, Ir. Soedari, Ir.
Soewarno, Ir. Oesman Joesoef M.Sc., Ir.Eko Wardoyo,
Ir. Parijadi, Soetisno, IB Ngadung, Suwandi, Domingus
Tahitu,
Hans
Mackabory,
Soetono.Benyamin,
Kamsilam, Ign Margono, Anshorudin, Albai Surya,
Syarifudin, Slamet M, Abdullah, Baedowi, P. Soedomo,
Kustito, B.B. Lasso, Abdul Sani.
Setelah masa kontrak berakhir tahun 1978 ternyata
jumlah peserta Pendidikan dan Latihan Penginderaan
Jarak Jauh di ITC Netherlands belum mencapai target
100 orang. Berkat kemauan dan jasa baik pimpinan ITC
yang diwakili oleh Ir. Versteegh diambil kebijaksanaan/
keputusan bahwa dana atau biaya pendidikan untuk
sisa jatah yang tidak terpenuhi dapat digunakan
untuk calon peserta lain yang dipilih dan ditetapkan
oleh pihak Indonesia tetapi tidak dalam bentuk klas
angkatan melainkan sebagai peserta tugas belajar
biasa. Dari lanjutan program ini ada beberapa yang bisa
berhasil meraih gelar M.Sc. dari ITC di antaranya Ir.
Sadhardjo, M.Sc. dari Unit Pengelola DAS Konto Perum
Perhutani Jawa Timur, Iksan Susanto, M.Sc. dari Biro
Perencanaan Perhutani Jawa Timur, Ir. Irdrabudi,
M.Sc. dari Ditinpek (Baplan) Bogor.
APAKAH PARA ALUMNUS SEMPAT DAN MAMPU
MENERAPKAN ILMU DAN KETRAMPILANNYA?
Jawaban atas pertanyaan ini hanya bisa diberikan
secara empiris kaena tidak ada data hasil penelitian
yang seksama. Secara kesan umum beliau-beliau
setelah kembali bekerja di bidangnya telah berusaha
menyusun konsep-konsep dan pelaksanaan penerapan
ilmu dan keterapilannya di bidang survei,inventarisasi,
peruntukan, penatagunaan hutan dan penataan
batasnya di Indonesia. Usaha tersebut awalnya nampak
berhasil tetapi jalannya lamban terutama terkendala
oleh kesulitan tata batas dan biaya survei yang mahal
khususnya pembuatan foto udara dan foto satellite
serta proses pemetaannya. Akhirnya sampai hutan dan
kehutanan terlanda krisis multi dimensi 1999-2002
cita-cita untuk bisa menguasai data dan informasi
sumber daya hutan serta pemanfaatannya bagi
penataan dan penglolaan hutan lestari belum berhasil
baik sebagaimana yang dicita-citakan.
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OBITUARI:
PROF. DR. IR. MEMET (ACHMAD MOCH) SATARI MF
Oleh: Slamet Soedjono
Nama Prof. DR. Ir. Memet Satari
MF di kalangan praktisi kehutanan
khususnya di lapangan mungkin
tidak begitu dikenal akan tetapi
bagi rimbawan yang bekerja di
Pusat, alumni Pertanian dan
Fakultas Kehutanan IPB dan di
kalangan Perguruan Tinggi Negeri
nama beliau cukup dikenal karena
pernah menjabat Rektor Institut
Pertanian Bogor dan dari title Ir.
(Keh) dan MF jelas bahwa beliau
juga seorang rimbawan. Berikut
adalah catatan singkat tentang
biografi almarhum.
Sosok Achmad Mochammad Satari atau yang
kemudian lebih dikenal dengan Memet Satari adalah
seorang pria kelahiran kota Bandung pada tanggal
13 Maret 1933 dari keluarga yang cukup terkenal dan
terhormat yaitu keluarga “Satari”. Di antara saudara
kandungnya bisa dicatat nama Prof. DR. Ir. Gunawan
Satari, M.Sc. mantan Rektor Universitas Pajajaran dan
Mayor Jendral Satari Ketua Kwartir Nasional Pramuka.
Memet Satari menyelesaikan pendidikan S1 pada
Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas
Indonesia di Bogor pada tahun 1952-1958. Setelah
menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas
Indonesia memperoleh kesempatan studi (tugas
belajar) di luar negeri di Oregon State University USA
hingga meraih gelar Master of Forestry (MF). Tugas
belajar untuk meraih gelar PhD dilanjutkan di Michigan
State University USA dan dapat diselesaiakan dengan
baik dan tepat waktu.
Perihal pengalaman kerja almarhum dapat
diutarakan bahwa pertama kali bekerja setelah lulus
menjadi Sarjana Kehutanan adalah di Balai Besar
Penyelidikan Kehutanan Gunung Batu Bogor di Bagian
Hasil Hutan (kelak menjadi Lembaga Penelitian Hasil
Hutan –LPHH). Tidak lama bekerja di sini ketika ada
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penawaran menjadi dosen di Faklutas
Pertanian Universitas Indonesia Bogor
sehubungan
dengan
kekurangan
dosen yang disebabkan dosen asing di
perguruan tinggi tersebut yang pulang
ke negerinya maka setelah mendapat
persetujuan pimpinan di BBPK alm
Memet Satari pindah kerja ke Fakultas
Pertanian UI dan ketika Kehutanan
menjadi Fakultas sendiri terpisah dari
Pertanian di bawah Institut Pertanian
Bogor, Memet Satari tetap menjadi
dosen (staf pengajar) pada Fakultas
Pertanian IPB.
Bidang spesialisasi utamanya selama menjadi
dosen di Fakultas Pertanian adalah Ilmu Tanah
dan selama menjadi dosen sering dilibatkan dalam
kerjasama penelitian maupun penyusunan kebijakan
di Departemen Pertanian sampai akhirnya dipercaya
menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
pada Badan Litbang Pertanian
Tahun 1998 Prof. Memet Satari ikut dilibatkan pula
dalam Tim Reformasi di Departemen Kehutanan.
Jabatan struktural tertinggi yang diraihnya adalah
sebagai Rektor Insitut Pertanian Bogor dan jabatan
fungsional tertinggi yang dicapainya adalah sebagai
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB.
Prof. DR. Ir. Memet Satari MF meninggal dunia
menghadap ke hadirat Illahi Allah SWA pada tanggal
4 April 2016 karena menderita sakit beberapa lama
terakhir dirawat di RS Fatmawati Jakarta. Jenazah
almarhum dimakamkan di Bandung di makam keluarga.
Tempat tinggal terakhir berdomisili di Jl Malabar No.17
Bogor Tilp. 0251-8325781 dan HP 081310500234 (Ibu
Ana). Almarhum meninggalkan seorang isteri (Tan Lan
Hong), 3 anak dan 4 cucu. Ketiga anak tersebut adalah
Ikawardana tinggal di Bintaro Jakarta, Dias Iskandar
tinggal di Amerika Serikat dan Nurlela Rachman tinggal
di Inggris.

Sekilas Info
PERKUMPULAN PEMINAT DAN AHLI KEHUTANAN
(INDONESIAN FOREST ASSOSIAATION)
Sekretariat Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.7 Room 713
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat
Telp. 021-5700304 Ext. 4103 Email: ppak.sekr@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM PERKUMPULAN PEMINAT DAN AHI KEHUTANAN
Nomor: 01/PPAK-17/07.19
Tentang
PENETAPAN PENGURUS PERKUMPULAN PEMINAT DAN AHLI KEHUTANAN
Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU
0011122.AH.01.07. Tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perkumpulan Peminat dan Ahli Kehutanan (PPAK);
b. bahwa sehubungan dengan diktum (a) tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus
PPAK Pusat Oeriode Tahun 2019-2024;
c. bahwa untuk menetapkan Pengurus PPAK Pusat Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana
diktum (b) diatas, perlu dilakukan dengan Surat Keputusan Ketua Umum PPAK.

Mengingat:		

Menetapkan:

AD/ART Nomor: 32 Tanggal 06 Juli 2017 yang tercatat di Notaris Yan Armin SH, Jl. Pluit Karang
Barat Blok P2 Selatan No. 101 A, Telp. 021-66607203, 6629529 Fax. 021-6629680 JAkarta Utara
14450.
Memutuskan:

Pertama:

Pengurus PPAK Pusat Periode Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana yang jabatannya tercantum
dalam kolomm 2 dan namanya tercantum dalam kolom 3, pada Lampiran I Surat Keputusan ini;

Kedua:		

Tugas dan kewajiban Pengurus PPAK Pusat Periode Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

Ketiga:		

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi Pengurus PPAK Pusat Periode Tahun 20192024, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan BIaya PPAK Pusat;

Keempat: Pengurus PPAK Pusat Periode Tahun 2019-2024 bertanggung jawab kepada Ketua Umum Perkumpulan
Peminat dan Ahli Kehutanan Pusat;
Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu sewaktuwaktu akan ditinjau kembali.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 29 Juli 2019
Pengurus Pusat
Perkumpulan Peminat dan Ahli Kehutanan
Ketua Umum,
ttd.
Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM

Tembusan Kepada Yth:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Selaku Pelindung PPAK) di Jakarta;
2. Pengurus PPAK Pusat di Jakarta;
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Lampiran I: Surat Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Peminat dan Ahli Kehutanan Pusat Nomor: 01/
PPAK-17/07.19 Tanggal 29 Juli 2018 tentang Penetapan Pengurus PPAK Pusat Periode Tahun 2019-2024.
No

Jabatan

Nama

I

Pelindung

II

Pembina:
1. Ketua

Ir. Wardono Saleh

2. Anggota

Ir. Roedja’i Djakaria, M.Sc.

3. Anggota

Ir. Hartadi

4. Anggota

Ir. Titus Sarijanto, M.Sc.

5. Anggota

Ir. Soebagyo Hadisepoetro

6. Anggota

Ir. Suhariyanto, MM

7. Anggota

Henri Bastaman

Pengawas:
1. Ketua

DR. Ir. Boen Purnama, M.Sc.

2. Anggota

Ir. Slamet Soedjono, MBA

3. Anggota

Ir. D. Rachyadi Prawiraatmadja, MM

4. Anggota

Ir. Indriastuti, MM

5. Anggota

Ir. Karyoso Wiryohadinoto, SE

6. Anggota

Ir. Soetino Wibowo

7. Anggota

Ir. Darori Wonodiputro, MM

Dewan Pakar:
1. Koordinator

Ir. Soetrisno, MM, IPU

2. Anggota

Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman

3. Anggota

Prof. DR. Sambas SN, M.Sc.

4. Anggota

Dr. Ir. Hariadi Kartodiharjo

5. Anggota

Ir. Koes Suparjadi, MF

6. Anggota

Dr. Ir. H. Mohammad Na’iem, MAGR

7. Anggota

Dr. Ir. Transtoto Handadhari

8. Anggota

Dr. Ir. Adjat Sudrajat, MS

9. Anggota

Dr. Ir. Harry Santoso

Pengurus
1. Ketua Umum

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM

2. Ketua I

Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM

3. Ketua II

Dr. Ir. Dodi Supriadi, M.Appl.Sc.

4. Ketua III

Ir. H. Koesnoto Partomiharjo, MM

5. Sekretaris (Ka. Sekretariat)

Ir. Ismidi, MM

6. Wakil Sekretaris
– Anggota Sekretariat
– Anggota Sekretariat

Drs. Utomo, MM
Pipit Anggraeni
Drs. Agung Widio Saptono

7. Bendahara

Drs. Maman Kusnandar, MM

8. Wakil Bendahara

Ir. EH Sri Surani Nanie, MM

III

IV

V
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1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Ir. Djamaludin Suryo Hadikusumo

Sekilas Info
9. Ketua Bidang Organisasi
– Anggota
– Anggota

Krishna Rya, SH, MH
A.W.S. Soeharto, SH
Ir. Imam Setiohargo

10. Ketua Bidang Kerjasama
– Anggota
– Anggota

Ir. Rusdiyanto, MM
Joko Suwarno
Munarto

11. Ketua Bidang Kajian
– Anggota

Ir. Soeparno Wirodidjojo, M.Sc.
Drs. Raditya Andul Haris

12. Ketua Bidang Pengembangan Pengelolaan dan
Pemanfaatan
– Anggota

Dr. Ir. H. Tjipta Purwita, MBA

13. Ketua Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi
– Anggota

Ir. Djati Witjaksono Hadi, M.Si.
Budhi Chandra, SH

14. Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat
– Anggota

Ir. Soedarto Hadisaputro, MM
Ir. Heri Siswanto

15. Bidang Pengumpulan Dana
– Anggota

Ir. Mulyono, MM
Very Santoso, SE, MM

Irvan Mudofar

Pengurus Pusat
Perkumpulan Peminat dan Ahli Kehutanan
Ketua Umum,
ttd.
Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM
Lampiran II: Surat Keputusan Ketua Umum PPAK Pusat Nomor: 01/PPAK-17/07.19 Tanggal 29 Juli 2019
Tentang Tugas Pengurus PPAK Pusat Periode 2019-2024.
No

Jabatan

Nama

I

Pelindung

Memberikan pengayoman, arahan dan dukungan sehingga
PPAK memiliki kemampuan kemandirian dalam mencapai tujuan
organisasi sesuai visi dan misi serta dapat berperan serta didalam
pembangunan kehutanan nasional.

II

Pembina

Memberikan pembinaan dan bimbingan sehingga tujuan organisasi
berjalan baik, tertib, dan lancar serta bermanfaat bagi organisasi
PPAK dan Kehutanan.

III

Pengawas

Memerikan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan PPAK
sehingga tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan AD/ART,
visi dan misi serta program dapat berjalan baik, tertib, dan lancar.

IV

Dewan Pakar

Memberikan sumbangan pemikiran yang positif kepada Pengurus
PPAK didalam menyelenggarakan kegiatan organisasi seingga
tujuan organisasi dapat terwujud sesuai visi dan misi serta program
PPAK.

V

Pengurus Pusat

a. Wewenang:
- Menentukan kebijaksanaan umum dan peraturan
perkumpulan;
- Mengukuhkan susunan Pengurus Daerah.
b. Kewajiban:
- Melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dan
kebijaksanaan sesuai AD/ART PPAK;
- Memberikan pertanggungjawaban kepada Munas;
- Melakukan pembinaan perkumpulan.
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Sekilas Info
1. Ketua Umum

Memimpin organisasi, mewajili organisasi didalam dan diluar
pengadilan, memimpin rapat-rapat dan pertemuan organisasi.

2. Ketua I

Memimpin dan pengurus Bidang I dan II (Organisasi & Hukum dan
Kerjasama & Humas)

3. Ketua II

Memimpin dan mengurus Bidang III dan IV (Kajian dan
Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan)

4. Ketua III

Memimpin dan mengurus Bidang V dan VI (Bidang Publikasi &
Dokumentasi dan Pemberdayaan Masyarakat)

5. Sekretaris (Ka. Sekretariat)

Melaksanakan tugas-tugas administrasi organisasi seperti suratmenyurat, membuka notulen rapat, dan pengumuman atau
pemberitahuan yang terkait dengan organisasi (untuk surat-surat
yang sifatnya prinsipil dirandatangani bersama Ketua Umum)

6. Wakil Sekretaris
– Anggota Sekretariat

Membantu melaksanakan tugas-tigas Sekretaris termasuk
mewakilinya bila Sekretaris berhalangan.
Membantu tugas-tugas Sekretaris/kesekretariatan.

7. Bendahara

Mengurus Keuangan organisasi (penggalian dana, pengelolaannya
dan pelaporan sesuai kebutuhan.

8. Wakil Bendahara

Membantu melaksanakan tugas-tugas Bendahara termasuk
mewakilinya bila berhalangan.

9. Ketua Bidang Organisasi

Menyelenggarakan kegiatan PPAK di bidang perencanaan dan
pengembangan organisasi, kepengurusan dan keanggotaan di
Pusat dan Daerah.
Membantu tugas-tugas Ketua Bidang.

–

Anggota

10. Ketua Bidang Kerjasama
–

Anggota

11. Ketua Bidang Kajian
–

Anggota

Menyelenggarakan kegiatan PPAK di bidang Kerjasama dengan
Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah.
Membantu tugas-tugas Ketua Bidang.
Menyelenggarakan kegiatan PPAK di bidang Kajian Mengenai
Sumberdaya Alam Hutan dan Kehutanan.
Membantu tugas-tugas Ketua Bidang.

12. Ketua Bidang Pengembangan Menyelenggarakan kegiatan PPAK di bidang Pengembangan
Pengelolaan dan
Pengelolaan dan Pemanfaatan hasil-hasil kajian PPAK dimaksud.
Pemanfaatan
– Anggota
Membantu tugas-tugas Ketua Bidang
13. Ketua Bidang Humas,
Publikasi, dan Dokumentasi
– Anggota

Menyelenggarakan kegiatan PPAK di bidang Humas, Publikasi &
Dokumentasi kinerja PPAK.
Membantu tugas-tugas Ketua Bidang.

14. Ketua Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
– Anggota

Menyelenggarakan kegiatan PPAK di bidang Pemberdayaan
Masyarakat.
Membantu tugas-tugas Ketua Bidang.

15. Bidang Pengumpulan Dana

Menyelenggarkan kegiatan PPAK di bidang Pengumpulan Dana
untuk kegiatan organisasi.
Membantu tugas-tugas Ketua Bidang.

–

Anggota

Pengurus Pusat
Perkumpulan Peminat dan Ahli Kehutanan
Ketua Umum,
ttd.
Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM
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Sekilas Info

Rimbawan Berprestasi dalam Kesehatan
(Mencapai Usia 80 Tahun Atau Lebih)
1.
a.
b.
c.
d.

Ir. H. Subagijo Hadisapoetro (80 tahun)
Lahir: di Tulungagung tanggal 2 Desember 1939
Agama: Islam
Keluarga: 1 isteri, 5 anak, 5 cucu
Pendidikan: Sarjana (S1) Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Gajah Mada tahun 1970
e. Jabatan terakhir: Direktur Jenderal Inventarisasi
dan Tataguna Hutan (Ditjen Intag)
f. Aktivitas setelah pension: Direktur Utama Badan
Pengelola Gedung Manggala WB, Dewan Pembina
Yayasan Sarana Wana Jaya (sampai sekarang),
Pengurus Masjid Al Huda, Ketua Diskusi Pengkajian
Keislaman Jakarta
g. Kondisi kesehatan: cukup baik olah raga jalan kaki
h. Tempat tinggal: Jl. Balai Rakyat N0. 13 Klender
Jakarta Timur Tilp 8615745 Hp.08129407625
2.
a.
b.
c.
d.

Ir.Daniel Pietris (83 tahun 7 bulan)
Lahir: Dobo (Maluku), tanggal 5 Mei 1936
Agama: Kristen
Keluarga: 1 isteri, anak, cucu
Pendidikan: Sarjana (S1) Kehutanan Fakultas
Kehutanan Institut Pertanian Bogor 1966
e. Jabatan terakhir: Widyaiswara Utama
f. Aktivitas setelah pension:
g. Kondisi kesehatan: baik
h. Tempat tinggal: Komplek Wahana Mulya II No. 32
Jl. Raya Ciawi, Bogor
3.
a.
b.
c.
d.

Ir. Donald Lumban Tobing (83 tahun)
Lahir: Sidikalang, tanggal 21 Desember 1936
Agama: Kristen
Keluarga: 1 isteri, anak, cucu
Pendidikan: Sarjana (S1) Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor tahun 1966
e. Jabatan terakhir: Direktur Produksi PT Inhutani II
f. Aktivitas setelah pension: Komisaris Utama HPH
g. Kondisi kesehatan: baik

h. Tempat tinggal: Jl. Siaga Raya No. 6 A Pejaten Barat
Jakarta Selatan Tilp 7995900
4.
a.
b.
c.
d.

Tatang Wiratmadja (81 tahun 6 bulan)
Lahir: Ciamis (Jawa Barat), tanggal 5 Juni 1938
Agama: Islam
Keluarga: 1 isteri, 1 anak, 2 cucu
Pendidikan: SKMA Bogor 1957, KPL I dan KPL II
Pusdiklat Perhutani Cepu
e. Jabatan terakhir: Administratur Perum Perhutani/
KKPH Pekalongan Timur Unit I Perum Perhutani
Jawa Tengah
f. Aktivitas setelah pension: berkebun tanaman
obat-obatan dan memproduksi obat-obatan herba.
Selain itu memperdalam pengobatan cara Asia dan
telah mendapat sertifikat Reiki Master serta Reflexi
Psikologi Master
g. Kondisi Kesehatan: sehat dan masih cekatan olah
raga berkebun dan jalan kaki
h. Tempat tinggal: Jl. Serayu VI No.35 Sumampir
Purwokerto-Jawa Tengah Tilp 0281-633280 Hp
08132739638
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Ilo Sinulingga (83)
Lahir: Medan 1936
Agama: Kristen Protestan
Keluarga: 1 isteri, anak, cucu
Pendidikan: SKMA Bogor 1957
Jabatan terakhir: Pernah bertugas cukup lama di
Dinas Kehutanan Sumatra Utara kemudian beralih
profesi berwiraswasta di bidang perkayuan sebagai
Direktur, Dirut dan Komisaris
f. Kondisi kesehatan: Cukup baik meski tinggal di
Medan sering ke Jawa untuk, wisata, nengok anak
cucu dan keluarga besar Sinulingga
g. Tempat tinggal: Jl. Kertas No 3 Medan Tilp 0614158182 Hp 08126577620
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BERITA DUKA CITA
No

Nama

Usia

Jabatan terakhir

Meninggal

Dimakamkan

1

Ir. Nurhadi Utomo

–

Kep. Balai Besar KSDA Jatim

Bogor
1 September 2019

Madiun

2

Ir. Bambang Subijantoro

80

Direktur Pemasaran Perum Perhutani
Jakarta

Jakarta
1 September 2019

Magelang

3

Ir. H. Ernan Dharmawan

80

Wakil Kepala Unit III Perum Perhutani Jawa
Barat

Bandung
Garut
17 September 2019

4

Sewarsa Sasraprawira

84

Kep. Biro Pengembangan Org dan SDM
Direksi Perum Perhutani Jakarta

Jakarta
2 Oktober 2019

Jakarta

5

Ir. Sugeng Sudarso

70

Kep. Biro PT Inhutani IV Sumatra Utara

Jakarta
3 Oktober 2019

Semarang

6

Ir. Hernowo Sasongko

72

Kepala Biro Pemasaran Unit I Perum
Perhutani Jawa Tengah Semarang

Semarang
5 Oktober 2019

Semarang

7

Ir. Benyamin Pangloly

–

Auditor Itjen Kem LHK Jakarta

Bogor
Tanah Toraja
26 September 2019

8

Ir. Lukman Ahad

77

DAS Citarum

Bogor
10 Nopember 2019

Bogor

9

Dr. Ir. Hermawan
Indrabudi, M.Sc.

70

Direktur Inventarisasi dan Pemetaan SDH
Ditjen Planologi Kemen LHK.

Bogor
20 Nopember 2019

Bogor

10

Ir. Yono Cahyono, MM

52

Kepala Divisi Manajemen Risiko Direksi
Perum Perhutani Jakarta

Bandung
3 Desember 2019

Majalengka

11

Prof. Dr. Ir. Sucahyo, MS

61

Guru besar Fak. Kehutanan IPB Dep. Hasil
Hutan

Bogor
5 Desember 2019

Bogor
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