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04 Kebijakan Kebajikan dalam Pengaturan Sektor Kehutanan
Kebijakan kebajikan dalam pengaturan sektor kehutanan dipilih 
untuk di analisis, karena hal ini merupakan basis kehidupan ekonomi 
yang universal yang berlaku dewasa ini. Tolok ukur kebijakan bajik 
adalah membuka peluang pekerjaan dan berusaha bagi masyarakat, di 
sektor utama kehutanan maupun sektorsektor pendukungnya. Kajian 
menunjukkan Bahwa UndangUndang Pokok Kehutanan yang dewasa 
ini masih berlaku, justru dengan eksplisit menyebut issue kesejahteraan 
rakyat. Ternyata kebijakan kebajikan sektor kehutanan mendapat 
dukungan DPR, meskipun dengan gaya Bahasa yang berbeda. Yang paling 
menonjol dalam kebijakan kebajikan adalah perhutanan sosial. Terkait 
dengan perhutanan sosial, Menteri LHK menegaskan bahwa usaha ini 
perlu mendapat dukungan sektorsektor lain. Terkait dengan perhutanan 
sosial, perlu sejak dini disiapkan industrialisasi perhutanan sosial untuk 
menjadi stabilitas kualitas dan harga bahan mentah yang dihasilkan dan 
produk olahan untuk masuk ke pasar global yang makin luas.

23 Kemitraan di Kawasan Konservasi
Kebijakan Perhutanan Sosial, Kemitraan Konser vasi, tentu menghadapi 
banyak tantangan, antara lain bagaimana menyeimbangkan antara 
kepentingan ekologi atau lingkungan dengan kebutuhan ekonomi 
manusia. Antara prioritas jangka pendek manusia dengan kepentingan 
jangka panjang pelestarian lingkungan. Tentu saja godaan short-
term objectives lebih menggiurkan dari long-term goals. Jembatan 
untuk mendekatkan kedua extrem tersebut adalah melalui pendekatan 
agroforestry, agrosilvopasture, agrofishery, dimana selalu tersedia 
panen jangka pendekharian, mingguan, bulanan yang dapat memenuhi 
kehidupan keseharian masyarakat, dengan kepentingan panen jangka 
menengahtahunan dari pepohonan tersebut. Wisata alam, wisata religi, 
wisata spiritual, wisata sejarah, dan sekarang yang lagi booming yaitu 
wisata selfie, menjadi substitusi yang bagus sekali yang mampu menutupi 
gap kebutuhan ekonomi setempat. Bahkan menjadi penggerak ekonomi 
daerah tersebut.

43 Thought of Sustainability
Kesempurnaan (kebahagiaan) dicapai, ketika bukan karena tidak ada lagi 
yang bisa kita tambahkan (berikan kepada alam, perusahaan, organisasi, 
masyarakat), tetapi ketika tidak ada lagi keinginan untuk bisa mengambil 
(meminta/mencuri) lagi”. Sepertinya, itulah tafsir tentang sustainability 
yang lebih mendasar. There is no sustainbility without happiness and 
there is no happiness without sustainability.

59 Obituari: Ir. H. Widayat Edy Pranoto
Beliau dipanggil Allah Yang Maha Kuasa untuk menghadapNya pada 
tanggal 16 Januari 2020 pada usia hampir 90 tahun setelah menderita 
sakit tua beberapa lamanya. Jenazah almarhum dimakamkan pada 
tanggal 17 Januari 2020 di Pemakaman Islam San Diego Hill Krawang 
Jabar. Kepergian almarhum meninggalkan kepedihan yang mendalam 
bagi istri dan anak cucu, yang ditinggalkan dan menyisakan berbagai 
kenangan tentang kehangatan, kasih sayang, perhatian kepedulian, 
ketegasan dan kedisiplinan.
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Pengantar Redaksi
Pada saat kami mempersiapkan penerbitan MRI kali ini, wabah 

covid 19 sedang menjadi tranding topic. Pandemi covid 19 telah 
menempatkan kita semua dalam situasi krisis. Siapa yang menyangka 
betapa cepatnya pusaran arus krisis ini sudah menyeret kita ke 
dalamnya. Suatu yang awalnya kita kira hanya terjadi jauh di luar 
sana, tibatiba sampai di depan mata kita. 

Dampak dari pandemi inipun begitu luas terhadap 184 dari 195 
negara di dunia ini. Tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga 
terutama terhadap kehidupan perekonomian sebagian besar warga 
dunia ini. Begitu banyak bisnis yang berguguran akibat individu 
membatasi eksposurnya keluar rumah. 

Inilah tantangan terbesar yang dihadapi setiap pemimpin 
organisasi di dunia ini, mulai dari pemerintahan dan perusahaan besar 
di seluruh dunia, sampai pada organisasi non profit sekalipun. Semua 
mata memandang kepada mereka, bagaimana mereka akan membawa 
organisasinya bertahan bahkan keluar dari situasi krisis yang belum 
ketahuan kapan akan berakhir ini. Siapa sangka kebiasaankebiasaan 
yang telah mapan sontak berubah drastis. Serba cepat. Tidak bertele
tele. Perubahan tatanan yang mapan menjadi serba baru itu, terjadi 
garagara dipaksa virus corona yang telah mewabah. Kebaruan yang 
serba efisien, efektif, dan bermanfaat. Sering orang mau berubah 
karena ketakutan yang tidak pernah diharapkan atau tidak terduga 
(unintended consequences). Pertanyaannya, bila wabah ini telah 
berlalu apakah kebiasaan atau tatanan lama harus kembali lagi? Atau 
harus diciptakan ketakutan buatan (artificial fear) agar ada inovasi 
dan kreatifitas? Apa boleh buat daripada semuanya dibikin kegiatan 
yang biasabiasa saja (business as usual). 

Situasi dan kondisi seperti sekarang ini, sebenar nya adalah 
kesempatan sangat berharga untuk menghasilkan perubahan di 
bidang kehutanan yang esensinya adalah penyederhanaan dan 
pembaruan. Menggunakan filsafat hukum tentang kebijakan, 
maka ada empat parameter atau batu uji, yaitu: Pertama, kebijakan 
harus berdasarkan kemaslahatan bagi rakyat. Kedua, salah satu 
tujuan berhukum adalah memelihara kelangsungan hidup manusia. 
Oleh karena itu, tidak dibenarkan upayaupaya yang berakibat pada 
hilangnya keberadaan manusia. Ketiga, menghindari keburukan harus 
diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Keempat, keselamatan 
rakyat merupakan hukum tertinggi. Pendek kata, hukum/aturan 
sebagai instrumen kebijakan adalah untuk melayani manusia –
bukan sebaliknya. Keempat hal tentang kebijakan itu, harus berbasis 
kebajikan utama. Menurut para filsuf Stoa (aliran Stoisisme), 
kebajikan utama itu ada empat hal, yaitu: Pertama, kebijaksanaan 
(wisdom): kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam situasi 
apapun. Kedua, keadilan (justice): memperlakukan orang lain dengan 
adil dan jujur. Ketiga, keberanian (courage): keberanian berbuat 
yang benar, berani berpegang pada prinsip yang benar. Keempat, 
menahan diri (temperance): disiplin, kesederhanaan, kepantasan, 
dan kontrol diri (atas nafsu dan emosi).

Berangkat dari keinginan seperti itu, maka MRI volume 65 ini 
menurunkan artikelartikel bertemakan Kebijakan yang Bajik dalam 
Pembaruan Kehutanan. Semoga bermanfaat, dan selamat dalam 
mengatasi wabah covid19. Mari bersatu melawan covid19.
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kekayaan yang sebanyakbanyaknya dengan hak negara 
untuk memungut pajak, cukai, bea masuk, royalti, dan 
retribusi atas digunakannya sumber daya di dalam 
negara, hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan 
publik, perlindungan atas terganggunya hak publik atas 
kegiatan ekonomi individu/korporasi, perlindungan 
berusaha, dan hilangnya peluang maanfat yang 
seharusnya juga diperoleh masyarakat. Inilah prinsip 
ekonomi syariah yang tanpa disadari dianut negara
negara modern. Kebijakan dan kebajikan sudah 
merupakan basis kehidupan ekonomi yang universal3.

Menyambut tahun “ajaib” 2020, makalah ini akan 
memfokuskan pada beberapa realitas kebijakan sektor 
public kehutanan yang diharapkan dapat membawa 
kebajikan kepada masyarakat. Makalah ini pasti akan 
diawali dengan pemaparan UU Pokok Kehutanan (no 
41 tahun 1999) yang sekarang masih berlaku, meskipun 
sedang di dalam proses amandemen. Fokus kebajikan 
di dalam kebijakan kehutanan yang tertuang di dalam 
UU 41/1999 adalah sebagai berikut:

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat 

dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, 
keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat yang ber-
keadilan dan berkelanjutan dengan:
a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang

cukup dan sebaran yang proporsional;
b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi

fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi
produksi untuk mencapai manfaat lingkungan,
sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan
lestari;

PENDAHULUAN
Di dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Pusat Bahasa, bajik 
atau kebajikan diartikan sebagai 
’sesuatu yang mendatangkan kebai
kan (keselamatan, keberuntungan, 
dan sebagainya)’, ’perbuatan 

baik’. Padanannya adalah amal, etika, jasa, kebaikan, 
keelokan, moralitas, dan tata susila seperti tersua 
dalam Tesaurus Bahasa Indonesia Eko Endarmoko 
(2006). Makna filosofisnya, bajik/kebajikan merupakan 
perbuatan etis manusia dalam relasi dengan sesamanya. 
Dalam ajaran klasik Tiongkok, kebajikan ditandai 
berbagai sifat mulia yang disebut bāa ādé. Sifatsifat 
luhur itu adalah xiao ’bakti’, ti ’persaudaraan’, zhong 
’kesetiaan’, xin ’dapat dipercaya’, li ’kesusilaan’, yi 
’kebenaran’, lian ’sederhana’, dan chi ’tahu malu’. 
Perihal adjektif bijak, KBBI menjelaskannya sebagai 
’selalu menggunakan akal budinya’, ’pandai’, ’mahir’; 
sedangkan nomina kebijakan adalah ’kepandaian’, 
’kemahiran’, ’kebijaksanaan’1. 

Mestinya, bajik dan bijak itu bersenyawa sehingga 
menumbuhkan apa yang disebut keadilan dalam arti 
seluasluasnya. Suatu kebijakan politik, misalnya, 
seharusnya, atau idealnya, membawa kebajikan bagi 
orang ramai. Namun, repotnya, penyusunan kebijakan 
sering diwarnai ”bakubajak” di kalangan perancangnya. 
Walhasil, kebijakan yang diproduksi malah menjauh 
dari kebajikan2.

Hampir di semua negara, setiap kebijakan 
ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, pemerataan 
pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat, paling tidak mengurangi pengangguran dan 
kemiskinan. Jadi kehadiran negara untuk menjaga 
keseimbangan antara menjamin kebebasan individu 
melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh 

KEBIJAKAN KEBAJIKAN DALAM 
PENGATURAN SEKTOR KEHUTANAN

Oleh: Untung Iskandar
Mantan Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Dep. Kehutanan
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c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan 

kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara
partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan ling
kungan sehingga mampu menciptakan ketahanan
sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat 
perubahan eksternal; dan

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan
berkelanjutan.
Dengan penekanan pada kalimat yang di bold,

issue kebajikan sector public sudah dinyatakan dengan 
tegas yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang 
berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, 
pasal ini sesungguhnya menjadi petunjuk penting 
di dalam berbagai penyusunan kebijakan sector 
public kehutanan, karena output dan outcome atas 
penerapan suatu kebijakan pastilah diukur dengan 
peningkatan kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan 
berkelanjutan. Masih terkait dengan issue kebajikan, 
di dalam UU ini ditegaskan pada Bagian Ketiga, 
Penguasaan Hutan Pasal 4, (3) Penguasaan hutan 
oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat 
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan 
diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional. Penegasan berikutnya adalah 
pada BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN, Pasal 
5, (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak 
pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Tentang hal ini, Mahkamah Konstitusi telah 
mengeluarkan putusan nomor 35 tahun 20124. Amar 
putusannya adalah sebagai berikut:
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

untuk sebagian;
1.2. Kata ―negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan 

yang berada dalam wilayah masyarakat 
hukum adat”;

Putusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan 
bahwa UU 41/1999 dapat lebih terfokus mengurusi 
hutan negara tanpa melibatkan diri dengan hutan 
adat, atau, tanpa mempertimbangkan eksistensi 
hutan adat tersebut di dalam kebijakankebijakan 
kehutanan nasional, karena hutan adat sudah diurus 
oleh masyarakat adat. Namun “koordinasi” diantara 
keduanya masih sangat penting untuk mencapai tujuan 
nasional pengurusan hutan seperti yang dirumuskan di 
dalam UU 41/1999. 
Kerjasama Legislatif – Eksekutif5

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas Program 
Kerja Tahun Anggaran 2020, dibuka pukul 11.00 WIB 
oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka 
untuk umum.
II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan
menyetujui Rencana Program dan Kegiatan Tahun 
Anggaran 2020 per Eselon I pada Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan 
Restorasi Gambut, terutama terkait program 
pemberdayaan masyarakat di dalam dan di 
luar kawasan hutan.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah 
anggaran sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima 
belas triliun rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi hutan 
dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, 
serta perbaikan lingkungan hidup, mengingat 
tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan 
hutan di Indonesia.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
untuk menyelenggarakan Focused Group Discussion 
(FGD), untuk melakukan pendalaman terkait kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya 
alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup.

3. tidak dicantumkan
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap 
perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi 
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kawasan perkebunan, kawasan permukiman, kawasan 
perdagangan dan jasa, Kawasan pertambangan, 
kawasan pariwisata, dan kawasan industri serta Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sehingga dapat 
dipahami secara utuh efek dari pengembangan wilayah 
tersebut, baik dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, 
sosial, ideologi, maupun sosial budaya lainnya, sebagai 
post policy assesment.

Laporan singkat ini menunjukkan dukungan 
legislative atas penerapan UU 41/1999, dengan sedikit 
beda gaya Bahasa dengan maksud sama (program 
pemberdayaan masyarakat, perbaikan lingkungan 
hidup).

Yang paling menonjol dalam kebijakan kebajikan 
adalah program perhutanan sosial. Simak berita ini6

• Bertempat di Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat (21/2/2020),
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah 
Menteri Kabinet Kerja, menyerahkan SK
Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan
Hutan Kemasyarakatan, 2 Hutan Adat pada 9
kabupaten dan 10 KPH di Provinsi Riau.

• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuyanan (LHK)
Siti Nurbaya mengungkapkan, sampai dengan
Februari 2020 pemberian akses kelola kawasan
hutan melalui Perhutanan Sosial mencapai seluas
luas 4,062 Juta Ha, dengan jumlah SK Izin atau
hak sebanyak 6.464 Unit SK bagi masyarakat
sejumlah 821.371 KK. Sedangkan untuk pengakuan
dan penetapan hutan adat seluas 35.150 Ha yang
tersebar dalam 65 Masyarakat hukum adat dengan
36.438 KK dan Indikatif hutan adat seluas 915.004
Ha di 22 provinsi dan 48 kabupaten.

• Untuk hutan sosial yang sudah ada di Riau sebanyak 
108 ribu Ha dari potensi 1,05 juta ha. Pada periode
20202024, untuk seluruh Indonesia seluas 4 juta
ha, dan kami akan tetap bekerja keras memenuhi
target seluas 12,7 juta ha, kata Siti Nurbaya.

• Masyarakat yang telah mendapatkan izin diberikan
pendampingan agar mendapat manfaat dengan
pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial 
(KUPS).

• Saat ini sudah terbentuk sebanyak 6.940 KUPS
dengan kelas Pemula sebanyak 4521 KUPS, kelas
Lanjut sebanyak 1.937 KUPS, kelas Maju sebanyak

435 KUPS dan kelas Mandiri sebanyak 47 KUPS. 
• Selanjutnya, sesuai dengan program pemerataan 

ekonomi bahwa pemberian akses kelola kawasan
hutan akan didampingi oleh penyuluh/KPH
untuk peningkatan kapasitas dan kemudahan
akses untuk pembiayaan pelaksanaan agro
forestry dan pasar.

Perhutanan Sosial:
Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan 

hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan 
negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan 
masyarakat setempat untuk meningkatkan 
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan 
dan dinamika sosial budaya (Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang 
Perhutanan Sosial). Berdasar PerMen itu, Pengelolaaan 
Perhutanan Sosial memperhatikan prinsip: a. keadilan; 
b. keberlanjutan; c. kepastian hukum; d. kepesertaan
(partisipatif); dan e. bertanggung gugat

Untuk periode Pemerintah 20152019 mengalokasi
kan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui 
skema:
1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak

Pengelolaan Hutan Desa
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan

adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan
Hutan Kemasyarakatan

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan
adalah IUPHHKHTR atau izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat

4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan
Pencantuman Hutan Adat

5. Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN
KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan
Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan
Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa
Berdasar PerMen itu, hak pengelolaan hutan

desa (HPHD), dan ijin usaha pengelolaan hutan 
kemasyarakatan(IUPHKm) diberikan pada: a. hutan 
produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani 
izin; b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum 
Perhutani; dan/atau c. wilayah tertentu dalam KPH. 
Sedangkan untuk Hutan Tanaman Rakyat, kawasannya 
adalah hutan produksi yang belum dibebani ijin.
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Berita-berita lain tentang Perhutanan Sosial
• Kelompok Tani Hutan (KTH) di Lamongan

mendapat SK Pemanfaatan Hutan Perhutanan
Sosial (IPHPS). Para petani bisa menggarap
lahan tanpa waswas. Pernyataan itu disampaikan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) saat menyerahkan SK Perhutanan sosial
pada ratusan masyarakat di lapangan Desa/
Kecamatan Solokuro. Mereka tergabung dalam
Kelompok Tani Hutan (KTH)7.

• Dari sumber yang sama: Tercatat, secara nasional
per 11 Juni 2019 sudah teralokasikan 3,09 juta
hektare lahan perhutanan sosial kepada 679.467
KK untuk mengelola lahan secara produktif dengan
jangka waktu izin kelola 35 tahun. Bisa diperpanjang 
melalui skema IPHPS dan Kulin KK dari target
nasional 12.7 juta hektare.

• Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan
penyerahan SK program Pengakuan Perlindungan
Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Izin 
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)
di wilayah hutan negara yang dikelola Perum
Perhutani. Acara tersebut digelar di Wana Wisata
Pokland (Pongpok Landak), yang termasuk dalam
wilayah pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Cianjur.8

• Dari sumber yang sama: Puncak acara kegiatan
berupa penyerahan sebanyak 42 SK Hutan Sosial,
terdiri dari empat SK IPHPS dan 38 SK Kulin KK
dengan luas 13.976,28 ha untuk 8.941 KK yang
meliputi 12 kota/kabupaten yaitu Bogor, Sukabumi,
Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, 
Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Indramayu,
Majalengka, dan Sumedang.

• Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan Surat
Keputusan (SK) perhutanan sosial sebanyak 37
unit yang mencakup luas 8.617 hektare (ha) dan
dibagikan kepada 5.459 Kepala Keluarga (KK).
SK yang dibagikan itu meliputi Izin Pemanfaatan
Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebanyak 14 unit
seluas 2.943 ha untuk 2.252 KK serta SK Pengakuan 
dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin
KK) sejumlah 23 unit dengan luas 5.674 ha buat
3.207 KK9.

• Setelah penyerahan SK ini, saya berharap lahan

tersebut betulbetul dimanfaatkan untuk lebih 
produktif. Kemudian juga harus fokus pada produk 
unggulan. Ini semua untuk kesejahteraan bapak 
dan ibu sekalian, untuk pemerataan ekonomi di 
seluruh Indonesia,” ujar Jokowi di Taman Hutan 
Raya Ir. H. Djuanda, Kota Bandung, Minggu (11/11).

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan
Perlindungan dan Kemitraan Kehutanan (Kulin
KK) untuk Kelompok Perlindungan Hutan Bakti
Wana Lestari dari Desa Paningkaban Kecamatan
Gumelar Kabupaten Banyumas, Selasa (26/2)10.

• Selanjutnya, berita menyebutkan “Penyerahan SK
dilakukan oleh Staf Ahli Kementerian LHK, Imam
Prasojo a.n. Menteri LHK dengan lokasi yang di
maksud dalam SK tersebut adalah petak 61a Resort
Pemangkuan Hutan (RPH) Lumbir, BKPH Lumbir,
KPH Banyumas Barat seluas 12 Ha.
Dari pidato Presiden, sasaran perhutanan sosial

adalah meningkatkan produktivitas lahan hutan yang 
diserahkan ke masyarakat, untuk kesejahteraan 
mereka. Kiatnya adalah berproduksi untuk 
sejahtera. Usaha lain yang dapat dilakukan adalah 
pemanfaatan kawasan di bawah tegakan tanaman 
pokok (antara untuk food, feed, herbal pharmacy), 
usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (paling 
umum lebah madu), pemanfaatan di bawah tegakan 
(PLDT) dengan tidak mengganggu tanaman pokok 
kehutanan, silvopasture, usaha pemanfaatan eko wisata 
dan jasa lingkungan (pemanfaatan air dan karbon). 
Usahausaha ini pasti akan mengarah pada peningkatan 
pendapatan pelaku usaha tanpa merusak hutan dan 
tetap bermanfaat bagi masyarakat. Menteri LHK 
menyebut bahwa setelah diberi akses (Kawasan hutan) 
warga juga [harus] diberi fasilitas lain seperti kredit 
atau sarana produktif dan pemasaran serta digandeng 
oleh korporat atau swasta. Hal ini dapat meningkatkan 
manajemen masyarakat yang rapih seperti korporat.

PEMBAHASAN
Di dalam makalah ini, kebajikan di definisi kan 

sebagai ditunjukkan oleh UU 41/1999: Penyeleng-
garaan kehutanan bertujuan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan 
berkelanjutan dalam proses pencapaian kondisi 
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hutan lestari. Khusus untuk kemakmuran, tolok 
ukurnya adalah terbukanya peluang kerja dan 
berusaha baik di dalam sektor pokok maupun sektor 
pendukung. Untuk dapat bekerja secara professional 
dan berstandard global guna menggapai keadilan dam 
keberlanjutan pastilah mereka terlebih dahulu harus 
terdidik dan terlatih. Dua kegiatan ini adalah domain 
pemerintah, namun di luar sektor Lingkungan Hutan 
dan Kehutanan. Indikasi ini menunjukkan bahwa 
pencapaian kemakmuran rakyat atau masyarakat 
bukanlah tanggung jawab tunggal sebuah sektor publik. 
Untuk mencapai sasaran itu, perlu kerjasama antar 
sektor. Karenanyalah ada Menteri Koordinator.

Khusus untuk perhutanan sosial, pernyataan 
hukumnya sudah sangat tegas, saya attach sekali 
lagi: untuk meningkatkan kesejahteraan, keseim-
bangan lingkungan dan dinamika sosial 
budaya. Tolok ukurnya tetap sama: peluang kerja 
dan peluang berusaha pada sektor utama dan 
sektor pendukung. Khusus untuk perhutanan 
sosial ini perlu dikembangkan sikap kewiraswastaan 
(entrepreneurship) pada sisi penerima hak pengelolaan 
dan pada sisi pemerintah. Entrepreneurship pada sisi 
penerima-hak adalah untuk mengubah diri menjadi 
pengusaha sukses yang mampu memperoleh dan 
mengelola factorfaktor produksi. Mereka harus 
berkembang menjadi pengusaha global, karena 
memang demikianlah tantangan jaman. Sedangkan 
birokrasi harus berkembang menjadi entrepreneurial 
government yang harus bertindak kreatif dan inovatif 
untuk membantu masyarakat merealisasi tiga sasaran, 
yang disebut di dalam Peraturan Menteri; birokrasi 
sudah meninggakan pola governance yang business as 
usual.

Menurut Yuswohadi11

Entrepreneurial government adalah pemerintah 
yang jeli dan selalu berpikir keras untuk melihat 
dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam 
rangka value-creation. Bedanya dengan entitas bisnis 
adalah bahwa kalau entitas bisnis valuecreation 
activities ini adalah penciptaan laba, sementara 
kalau organisasi pemerintahan adalah penciptaan 
kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup 
masyarakatnya: peningkatan pendapatan per 
kapita, standar kesehatan, pendidikan, dan 

seterusnya.
Mengenai value-creating activities ini, menurut 

Michael Porter, semua upaya yang dilakukan oleh 
sebuah pemerintahan haruslah diarahkan untuk 
membangun keunggulan bersaing negara. 
Lebih lanjut ia mengatakan, membangun keunggulan 
bersaing ini tak lain adalah upaya meningkatkan 
produktivitas (nilai output yang dihasilkan per unit 
input yang digunakan) yang pada gilirannya akan 
menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat 
dalam jangka panjang.

Menteri LHK menyebut bahwa setelah diberi akses 
kawasan hutan, warga juga [harus] diberi fasilitas lain 
seperti kredit atau sarana produktif dan pemasaran 
serta digandeng oleh korporat atau swasta. Hal ini dapat 
meningkatkan manajemen masyarakat yang rapih 
seperti korporat12. Pernyataan Menteri ini menunjukkan 
bahwa penyediaan lahan saja tidak mencukupi bagi 
petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Mereka 
masih butuh keterlibatan berbagai pihak untuk 
menyediakan modal, dan saranasarana produksi, 
melatih dan membantu meningkatkan ketrampilan 
manajemen untuk mengelola sarana produksi 
dan pemasaran produkproduknya. Masyarakat 
membutuhkan lebih banyak daripada sekedar faktor
faktor produksi (modal, metode manajemen, peralatan 
dan mesin, bantuan personnel, pasar) untuk menjamin 
keberlanjutan usaha. Disinilah nampak bahwa perlu ada 
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk menjamin 
suksesnya Perhutanan Sosial. Sekali lagi saya nyatakan 
birokrasi harus berkembang menjadi entrepreneurial 
government yang harus bertindak kreatif dan inovatif 
untuk membantu masyarakat merealisasi tiga sasaran, 
yang disebut di dalam Peraturan Menteri; birokrasi 
sudah meninggakan pola business as usual.

Disamping itu, dengan berakhirnya era penjualan 
bahan baku industri, dan menuju era industrialisasi, 
petani dan kelompoknya perlu memikirkan (atau 
dibimbing) untuk membangun fasilitas pemrosesan 
bagi produkproduknya, terutama untuk menstabilkan 
kualitas dan harga produk perhutanan sosial, dan 
menjual produk terprosesnya ke pasar yang mungkin 
lebih luas jangkauannya.

Khusus tentang industrialisasi produkproduk 
perhutanan sosial, issue ini timbul karena Donald 
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Trump menyatakan bahwa Indonesia bukan lagi 
negara berkembang melainkan menjadi negara maju 
(developed nation). Ekonom Universitas Indonesia 
Fithra Faisal Hastiadi menyebut ada beberapa 
ketentuan untuk mengklasifikasikan sebuah negara 
menjadi negara maju13. 
• Sektor industri harus mampu berkontribusi

sedikitnya 30 persen terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB).

• Pendapatan per kapita negara maju harus di atas
US$12 ribu per tahun.

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau HDI
(Human Development Index) juga menjadi salah
satu tolok ukur. Semakin tinggi IPM, maka semakin
tinggi kemakmuran masyarakat negara tersebut
Di dalam makalah ini, usulan industrialisasi

perhutanan sosial adalah untuk mencapai aras 30% itu. 
Sedangkan dua faktor berikutnya yaitu peningkatan 
pendapatan dan perbaikan nilai HDI adalah outcome 
dari intensifikasi usaha. 

PENUTUP
• Kebijakan kebajikan dalam pengaturan sektor

kehutanan dipilih untuk di analisis, karena hal
ini merupakan basis kehidupan ekonomi yang
universal yang berlaku dewasa ini.

• Tolok ukur kebijakan bajik adalah membuka
peluang pekerjaan dan berusaha bagi masyarakat,
di sektor utama kehutanan maupun sektorsektor
pendukungnya.

• Kajian menunjukkan Bahwa UndangUndang Pokok 
Kehutanan yang dewasa ini masih berlaku, justru
dengan eksplisit menyebut issue kesejahteraan
rakyat.

• Ternyata kebijakan kebajikan sektor kehutanan
mendapat dukungan DPR, meskipun dengan gaya
Bahasa yang berbeda.

• Yang paling menonjol dalam kebijakan kebajikan
adalah perhutanan sosial.

• Terkait dengan perhutanan sosial, Menteri LHK
menegaskan bahwa usaha ini perlu mendapat
dukungan sektorsektor lain.

• Terkait dengan perhutanan sosial, perlu sejak dini
disiapkan industrialisasi perhutanan sosial untuk
menjadi stabilitas kualitas dan harga bahan mentah

yang dihasilkan dan produk olahan untuk masuk ke 
pasar global yang makin luas. 

• Terkait dengan perhutanan sosial, perlu secara
terus menerus ada program pendidikan, pelatihan
dan penyuluhan kepada penerimahak perhutanan
sosial untuk menjamin kesejahteraan mereka.
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KEBIJAKAN YANG BIJAK
DALAM PEMBARUAN KEHUTANAN

MASA DEPAN
Oleh: Adjat Sudradjat

Mantan Kepala Badan INTAG, Departemen Kehutanan

PENGANTAR 
Pada suatu pagi tanggal 27 Februari 
2020 saya terkejut muncul WA 
dari Mas Suhariyanto selaku Ketua 
Dewan Redaksi Majalah Rimba 
Indonesia (MRI). Ia meminta saya 
menulis naskah judul Kebijakan 

yang bajik dalam pembaruan kehutanan untuk Volume 
65 MRI. Topik ini untuk saya terlalu berat? Pertama 
saya bukan pakar kebijakan. Kedua sudah 21 tahun 
meninggalkan perkembangan kebijakan kehutanan. 
Ketiga, ya ini melawan lupa sesuatu yang sangat berat.

Dilain pihak ini merupakan kehormatan bagi saya 
sebab yang minta adalah tokoh rimbawan yang handal 
dan Ketua Forum FKRI. Jadi saya coba menulis 
seperti “berjalan ditengah kegelapan”. Melawan 
lupa penyakit lumrah dan ini yang terberat. Untung 
Mas Suharyanto memberikan bocoran keinginannya 
dalam konsep Pengantar Redaksi untuk Volume 64. 
Dengan tema “Menapaki Jalan Terjal Kehutanan”. Inti 
pengantar adalah kerisauan dengan keadaan kehutanan 
yang dirasakan sudah tak menentu. Ia menyampaikan 
bahwa perubahan selalu terjadi. Termasuk kejayaan 
kehutanan di era “timber business” tahun 19701990. 
Sekarang mulai meredup.

KEBIJAKAN KEHUTANAN YANG PRO RAKYAT
Sejak 10 tahun terakhir, publik menilai bahwa 

kepercayaan kepada kehutanan sudah luntur dan 
meredup. Kehutanan dianggap penghalang sektor lain. 
Perizinan tetap sulit. Peran produsen SDM Kehutanan 
hampir tidak nampak. Rimbawan terlihat gamang. 
Kepercayaan diri terbonsai. Ujungnya Kementerian 

Kehutanan lenyap sejak 2014. Mereka tetap dimerger 
dengan Lingkungan Hidup, meski tidak sedikit yang 
bersuara kehutanan berdiri sendiri. Bukan main Dr. 
Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK tugasnya amat berat 
(LH dan K. Untungnya ia dibantu dengan stafnya yang 
handal dan berintegritas tinggi.

Lalu bagaimana rimbawan melihat panggung 
kehutanan yang carutmarut itu? Ada kelompok 
yang memotret senada warnanya, dengan anggapan 
kehutanan kurang berperan kepada kesejahteraan 
rakyat. Bahkan ada yang lebih keras, kehutanan tidak 
pro rakyat. Perizinan tetap berbelitbelit. Kita lihat 
Perhutani (penguasa hutan di P. Jawa) yang punya 
mitra kekal LMDH digerudug dengan kebijakan 
Perhutanan Sosial (PS). LMDH yang sudah puluhan 
tahun sebagai mitra sosialnya Perhutani terlihat 
“bengong” kebingungan.

Kebijakan PS yang dianggap sangat pro rakyat. 
Izinnya cepat. Pendampingan tersedia. Lembaga 
keuangan untuk permodalan usaha tersedia. 
Diversifikasi produk lebih bervariatif dan prosentase 
pendapatan lebih besar. Perizinan IPHPS sampai 35 
tahun. Kebijakan PS dengan perizinan super cepat 
dianggap bagus saat ini. Namun namun belum tentu 10 
tahun mendatang?

Ada yang berkilah, lain ceritanya. Perizinan mudah 
tidak linier. Petani hutan yang mengantongi izin PS 
biasanya bila butuh uang untuk hajatan (perkawinan, 
sunatan), menyekolahkan anak, gengsi punya sepeda 
motor dia bisa saja menjual atau menggadaikan izin 
PSnya. Apalagi serangan para cukong yang bisa 
memborong lahannya dengan komuditas yang sah maka 
mereka kembali menjadi “buruh tani yang miskin”.

10 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Artikel Utama



Gambar 1. Perhutanan sosial kebijakan andalan Kemen LHK

KEPANIKAN RIMBAWAN?
Secara politis, kehutanan sudah terpuruk. Posisinya 

terpinggirkan. Lalu terasa, muncul ada “kepanikan” 
profesi. Kepanikan itu ada yang tertutup ”bisikbisik” 
namun ada juga yang semi terangterangan terbuka. 
Gambaran kepanikan yang terbuka saya ikuti dari salah 
satu WAG yang diasuh oleh Dr. Transtoto Handadhari 
yang sekarang menjadi Ketua Umum Yayasan Peduli 
Hutan Indonesia (YPHI). Ia merasa terpukul dengan 
keterpurukan politisnya kehutanan. Ia tampil sebagai 
penggagas gerakan moral yang bersih dari politik 
dengan motto: ”hutan kita tak boleh hilang”. 

Gerakan ini murni gerakan sosial, ujarnya. Dr. 
Transtoto H. yang aktifis sangat piawai memainkan 
advokasinya dengan runtut. Beberapa bulan kemudian 
akhirnya dengan tak kenal lelah ia menghimpun 
rimbawan dan non rimbawan menyatukan persepsi. 
Terbentuklah YPHI di Jakarta. Dalam pikirannya 
”hutan Indonesia telah porak poranda”. Secara sportif 
ia mengakui, ini kesalahan rimbawan. Rimbawan harus 
mengakui, bila perlu mengadakan pertobatan nasional. 
Itu spontan dan terkesan emosional memancing publik 
(berangkali). Atau benar suasana hati lebih dominan. 
Namun kemudian, Ia mengakui keprihatinannya 
bernada lain yakni dengan statement ”tak ada gunanya 
saling menyalahkan” (Posting WAG 31 Maret 2020). 

Dari pengalaman saya yang sempit, ada juga 
keberhasilan kehutanan yang nampak hutannya bagus 

(misalnya hutan Pinus dan hutan Bakau di Sulawesi 
Selatan). Ini diakui oleh Menhut Ir Djamaludin 
(1996). Hal lain kehutanan dan perkebunan pernah 
berjasa ”zaman krismon1998” menggempur dollar 
turun dari Rp 17.500 menjadi Rp 6.800/USD. Saat 
itu sektor lain di Ekuin (pertanian, perdagangan, 
industri, pertambangan, keuangan) terjerembab tak 
berdaya. Muaranya menjadi krisis kepercayaan. Jadi 
tidak semuanya kehutanan “error”. Prestasi Menteri 
LHK sampai diberi kepercayaan dua kali menempati 
pimpinan kehutanan oleh Presiden Jokowi ini indikator 
keberhasilan Dr. Siti Nurbaya. 

SEMANGAT PARA “BEGAWAN KEHUTANAN”
Dalam keprihatinan yang saya utarakan di atas, 

muncul pula sebuah yayasan kehutanan (YSWJ) yang 
aktif memberikan saran/pendapat solusi khususnya 
dalam wilayah kebijakan kehutanan. YSWJ membentuk 
pusat kajian bernama Pusat Kajian Strategis Kehutanan 
(Puskashut) dibawah koordinasi Dr. Harry Santoso. 
YSWJ mendapat dukungan dari berbagai organisasi 
dan asosiasi kehutanan dan LSM. Partisipannya 
banyak terlihat para “begawan kehutanan” yang 
handal, berpengalaman sudah dalam tahap kebajikan 
tinggi. Mereka merasa terpanggil untuk ikut membantu 
Pemerintah membangun citra kehutanan.

Dedikasi para “begawan kehutanan” ini luar biasa. 
RUU omnibus law Cipta Karya (kebijakan kehutanan 
ada disini) pasal demi pasal dipelototi. Konon kabarnya 
Naskah Akademiknya saja lebih dari 2.000 halaman 
dan RUU nya dalam 1.000 halaman lebih. Orang awam 
mana akan sempat membacanya. Jangankan membaca, 
mendapatkannya pun tak mudah.

Dari beberapa kali pertemuan, Puskashut YSWJ 
telah berhasil merumuskan catatan khusus untuk 
mengkritisi RUU omnibus law Cipta Karya. Beberapa 
butir usulan yang sempat disampaikan Dr. Harry 
Santoso a.l: (1) batas minimal 30% luas kawasan hutan 
dari daerah aliran sungai, (2) perubahan peruntukan 
dan fungsi hutan dengan skala besar tidak melalui 
DPR, (3) Tim terpadu dengan otoritas ilmiah untuk 
perubahan fungsi hutan tidak diperlukan lagi, (4) 
penyelesaian tumpang tindih peruntukan ditetapkan 
dengan Perpres, (5) pemanfaatan Iptek untuk 
percepatan pengukuhan kawasan hutan dan kebijakan 
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satu peta, (6) penyederhanaan perizinan tidak bisa 
ditawar lagi. Kelompok ini juga berhasil membina 
hubungan mesra dengan otoritas kehutanan negeri 
dan DPR Komisi IV. Dedikasi masyarakat kehutanan 
yang secara sukarela bergabung dengan YSWJ saya 
yakin mereka adalah insaninsan rimbawan yang bajik 
dalam menyusun kebijakan masa depan kehutanan. 
Para ”begawan kehutanan” turun gunung lagi. Mereka 
sedang meretas jalan yang terjal juga. Semoga berhasil.

”POLITIK” SEBAGAI KOMANDAN KEBIJAKAN?
Dilain pihak Redaksi MRI mensinyalir adanya 

“perubahan ilmu kehutanan yang masih memakai 
cara kuno”. Butuh ilmu baru, yang interdisipliner. Ini 
juga ada benarnya. Sebab hasil pembangunan dapat 
membuka melek mata para rimbawan Indonesia. 
Namun apakah benarbenar demikian? Sebab sebagai 
mana bagusnya kebijakan yang ada, keberhasilannya 
ditentukan juga faktor internal dan eksternal.

Faktor eksternal, politik misalnya, dia sedang 
menjadi “tuan besar komandan tertinggi” termasuk 
di hutan dan kehutanan. Dulu pernah mendengar 
para bupati seperti rajaraja kecil. Mereka seenaknya 
memberikan izinizin tebang kayu 100 hektaran di 
hutan dengan serampangan (awal orde reformasi). 
Penempatan pejabat kehutanan sangat sembrono 
di kabupaten. Bayangkan tamatan sekolah agama, 
sekolah olah raga, sekolah guru jadi kepala kehutanan 
di kabupaten. Bahkan sampai saat sekarang di tingkat 
provinsi terjadi seperti dikabupaten/kota. Mereka sama 
sekali tak mengerti kaidahkaidah kehutanan. Lalu di 
mana para rimbawan tiarap saat itu? Mereka hampir 
semuanya “dirumahkan” di ibukota provinsi (riset 
pribadi, 20022003).

Karena politik sedang menjadi panglima. Lalu apa 
yang terjadi? Demikian pula di level para pimpinan 
kehutanan tertinggi, dominant diserahkan kepada non 
forester. Mereka sebagai politisi murni suatu partai, 
namun ada juga non partai. Atau paling tidak, berafiliasi 
dengan partai politik.

Ini sebuah fakta, bahwa semua pimpinan kehutanan 
ada 12 orang (Dr. Soedjarwo, Ir. Hasjrul Harahap, Ir 
Djamaludin, Ir Sumohadi, MBA, Dr. Muslimin 
Nasution, Dr. Nur Mahmudi Ismail, Marzuki Usman, 
Dr. Mohamad Prakosa, MS. Kaban, Zulkifli Hasan, 
Chairul Tanjung dan Dr. Siti Nurbaya). Pertanyaannya 

adalah berapa orang yang benarbenar berlatar 
belakang kehutanan? Jawaban hanya empat orang. 
Pertanyaan lanjutannya, apakah karena ini maka 
kehutanan terpuruk? Saya pikir tidak semuanya benar. 
Sebab banyak juga menterimenteri non kehutanan 
yang berhasil.

Gambaran di atas hanya ingin menunjukan bahwa 
keringnya rimbawan yang berpolitik. Dilain pihak warna 
kebijakan kehutanan juga diwarnai oleh kebijakan 
partai politiknya atau persidennya. Terkadang mereka 
sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam UU 
Kehutanan, namun terkadang ada penyesuaian dengan 
warna politiknya. Tapi itu pun tak salah karena situasi 
menuntut demikian. Salah benar sangat dipengaruhi 
persepsi dan kepentingannya masingmasing melihat 
fenomena issue. Inilah negeri full demokrasi . Sekarang 
bukan saatnya menuding itu yang salah dan ini yang 
benar. Sudah kita simpan saja saling menyalahkan. 
Mari kita kembali ke ”laptop” kata Tukul Arwana. 

REFORMASI, RAKYAT MENUNTUT KEADILAN
Pembelajaran apa yang bisa di tarik dari hal diatas? 

Penyebab babak belurnya hutan dan kehutanan bukan 
sepenuhnya disebabkan oleh warna keilmuan semata. 
Tidak semuanya kesalahan kebijakan saat itu. Memotret 
rimbawan masa lalu di era Bonanza Timber BasedUU 
No. 5/1967 yang sukses besar dan masa transisi yang 
berani merubah kebijakan menjadi resources Based – 
UU No. 41/1999) dari kacamata tahun 2020 saya sangat 
setuju.

Disini rimbawan harus berhatihati. Ada pemeo: 
sebaikbaiknya suatu kebijakan publik jikalau 
pelaksananya tidak bermartabat, jauh dari etika, 
miskin budaya malu, terlalu amat sangat materialitis 
apa hasilnya. Ya babak belur untuk SDA hutan kita. 
Kebanggaan ukurannya telah berubah. Atmosfeer 
politik bersinar memancarkan materialisme. Martabat 
dan harga diri sudah ditinggal jauh bahkan mau mati 
disudut yang sepi.

UU 41/99 lahir saat reformasi tgl 30 September 
1999. Konon kabarnya ia lahir setelah melalui 12 
konsep pembaruan kehutanan. Selama lebih dari 
tujuh tahun tidak pernah diperhatikan penguasa. Bila 
tak keliru tuntutan keras rakyat reformasi di segala 
aspek kehidupan di gaungkan sejak 1997. Rakyat 
ingin terlepas dari belenggu ketidakadilan penguasa. 
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Di sektor kehutanan (saat itu) secara spesifik ada 
gunjingan di pentas publik kehutanan dikuasai oleh 
beberapa orang konglomerat. Puluhan juta hektar 
hutan pemiliknya hanya hitungan jari saja. Tuntutan 
rakyat kepada akses manfaat hutan tertutup. Munculah 
tuntutan rakyat seperti dari masyarakat adat, tuntutan 
kelompokkelompok tertentu minta keadilan. 
Partisipasi masyarakat terhadap kelola hutan terkunci 
rapatrapat.

KONSEP MANA YANG TERBAIK?
Enam bulan sebelum lahir UU 41/99, masih segar 

dalam pikiran saya saat itu (sebagai pegawai Dephutbun) 
dipanggil oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan. 
Secara mendadak Menteri bertanya: ”saya bukan orang 
dengan disiplin ilmu kehutanan, coba mana yang 
lebih baik kebijakan kehutanan berdasarkan konsep 
sustainable development (Deklarasi Rio de Janeiro) 
atau ITTO (model Jepang) atau paham lainnya untuk 
keadilan dan kelestarian hutan?

Jujur saya terkejut, benarbenar terkejut. Kedua 
konsep pengurusan hutan itu pun tak siap saya jawab. 
Namun tibatiba ada ilham kecil masuk dipikiran 
saya. Kemudian saya menjawab: ”Itu semua yang 
buat manusia-manusia pintar Pak Menteri, tentu tak 
akan sebagus aturan yang dibuat oleh Tuhan YME. 
Aturan Tuhan YME pasti sangat sempurna.” Ia terus 
mengejar: ”Apa maksudnya itu?”. Saya menjawab: 
”Tuhan YME telah menurunkan beberapa Kitab Suci 
yang mengatur tentang alam, juga saya yakin ada 
juga paham dari Agama Hindu dan Budha”. Maaf, itu 
hanya asal jawab saja. Lalu Menhutbun memerintahkan 
saya untuk menulis buku tentang pengurusan hutan 
(alam) berdasarkan Kitab Suci Al Quran dan Injil juga 
kalau bisa menurut paham Agama Hindu dan Budha. 
”Baik saya minta waktu enam bulan”. Apa 
komentar Menhutbun: ” itu terlalu lama, saya beri 
waktu satu bulan saja”. 

FALSAFAL UU 41/99
Singkat cerita untuk konsep pengurusan hutan 

berdasarkan Agama Islam saya minta bantuan 
ke Padepokan Gontor yang terkenal. Dan Gontor 
mengirimkan tiga Mahasiswa S3 IAIN yang mendalami 
Al Quran. Nah bagaimana untuk konsep Kitab Injil? 
Saya minta bantuan sahabat saya Dr. Dicky Simorangkir 

Pewaris Bumi
• Iman
• Taqwa
• Pasrah
• Bersyukur

Hak Guna
Pakai

Memenuhi:
• Kebutuhan
• Hidup
• Kesejahteraan
• Kemakmuran

sebagai amanah

Penafsiran Hubungan Tuhan Sang Maha Pencipta, Sumber Daya Alam
dan Manusia Menurut Konsep Islam

• Memelihara
secara bijaksana

• Memanfaatkan
• Berkelanjutan

sesuai perintah
Tuhan

Memperlihat-
kan tanda
Keagungan,
Kekuasaan

• Rahmat
• Nikmat
• Kasih

Sayang

• Disengaja/
direncanakan

• Tidak main-
 main
• Tidak palsu
• Tertib
• Benar (tujuan)
• Tidak sia-sia

• Menyembah
• Bertasbih

yang kemudian berkolaborasi dengan otoritas Dewan 
Gereja di Jakarta. Dalam waktu 40 hari selesailah buku 
tersebut.

Berdasarkan dua konsep pengurusan hutan yang 
senada itu maka dijadikan konsideran UU 41/99 
yang penuh dengan nilai religius. Dalam batang 
tubuh UU 41/99 pelibatan dan akses masyarakat diberi 
porsi lengkap sebanyak 22 pasal (25%) dari 84 pasal 
yang terumuskan. Belenggu masyarakat dilepaskan 
oleh UU 41/99 mulai dari peningkatan kapasitas, 
hubungan hukumnya diatur, hakhak masyarakat adat, 
perencanaan, perizinan, pemanfaatan, pengelolaan 
hutan, rehabilitasi sampai perlindungan hutan.

Allah SWT
• Pencipta
• Pemilik
• Pengatur

TumbuhanTanah

AirAngin

LautSatwa

SungaiGunung

Udara

MANUSIA
Pemanfaatan

Hutan/
Alam

DitundukkanHukum Alam:
• Seimbang
• Teratur
• Serasi
• Ada Ukuran
• Saling

Berhubungan

Gambar 2. Konsep Islam dalam pengurusan hutan (alam)
Sumber: Buku Pembangunan Hutan Berkelanjutan Cerminan Iman 
dan Taqwa (1999, hal 31)

Saya meyakini bahwa Kebijakan Kehutanan yang 
diundangkan menjadi UU 41/99 sudah baik. Meski 
”rohnya” berdasarkan Kitab Suci, namun karena 
sebuah UU itu bikinan manusia, pasti terdapat 
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kelemahan bila ”dipotret” 20 tahun kemudian. Saya 
setuju perlu perbaikan beberapa pasal yang sudah 
tidak sesuai. Sesuai dengan Pengantar Redaksi bahwa 
”kebenaran masa lalu bisa jadi tidak benar 
masa kini” saya sependapat. Sehingga Puskashut 
YSWJ dan kelompoknya memberikan ”mutiara
mutiara pikirannya” ke Kementerian LHK dan Komisi 
IV DPR RI.

PENUTUP
Dari uraian diatas, saya ingin menutup buah pikiran 

ini. Kebijakan kehutanan ke depan untuk pembaruan 
kehutanan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. Faktor internal perlu perubahan mindset para 
rimbawan kehutanan. Persatuan dengan jiwa korsa 
rimbawan yang sering didengungkan para senior 
rimbawan masih layak dijadikan kekuatan politis. Saat 
ini rimbawan yang yang berbaju politik sangat langka 
(kasihan Mas Darori tak ada temannya).

Penyamaan persepsi yang digaungkan oleh Dr. 
Transtoto HD melalui YPHI saya setuju. Penyamaan 
persepsi bagaimana hutan lestari (hutanku tak boleh 
hilang) yang berkeadilan bukan saja dikalangan 
rimbawan tapi harus sampai ke elite Politik. Kesamaan 
persepsi harus dimulai dengan komitmen politis 
(Kepala Negara), komitmen institusional (lembaga 
pemerintahan), kelompok masyarakat akhirnya 
menjadi komitmen rakyat Indonesia. Itu konsep 
BKKBN zaman Orde Baru yang dinilai sukses. SDM 

khususnya rimbawan silahkan lebih merenung dengan 
hati yang bersih. Refleksi diri itu penting. Syair lagu 
wajib Mars Rimbawan (Perwira Rimba) yang legendaris 
agar diwujukan lebih membumi. Perubahan ”mindset” 
rimbawan ini menjadi wajib agar tertinggal oleh lajunya 
perubahan zaman milenial yang sangat cepat dan tak 
kenal ampun.

Ke depan Rimbawan harus lebih berani bermain 
politik, terjun sebagai politisi bermartabat demi 
”merah putih” agar nyanyian rimbawan tetap merdu. 
Kebanggaan rimbawan harus diangkat misalnya 
(berani) memperjuangkan penamaan kawasan hutan 
dengan nama rimbawan yang dianggap layak dan 
berjasa. Saya tidak pernah dengar ada kawasan hutan 
diberi nama dengan tokoh rimbawan. Sahsah saja 
kalau misalnya TN. Lorentz 2,4 juta ha (terbesar di 
Asia Tenggara) diganti nama dengan nama TN. Dr. 
SOEDJARWO. Nama Lorentz nama Belanda dengan 
nama lengkapnya Hendrikus Albertus Lorentz. Gegara 
dia berjasa melakukan ekspdisi di pegunungan itu pada 
tahun 1909. Dr. Soedjarwo berapa tahun mengabdi 
untuk kemajuan hutan dan kehutanan Indonesia? 
Muaranya namanama rimbawan akan tertoreh di 
banyak kawasan hutan tersebar seantero Nusantara. 
Kebanggaan sebagai rimbawan yakin akan muncul 
kembali. Terakhir pesan kepada rimbawan muda ingat 
Mars Rimbawan yang lirik reffnya: ”Jauhkanlah sikap 
kamu yang mementingkan diri, ingatlah Nusa dan 
Bangsa minta supaya dibela oleh kamu semua”.
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SUATU PENDEKATAN LAMA 
YANG TIDAK PERNAH BENAR 
DIMPLEMENTASIKAN DI 
LAPANGAN
Ada beberapa alasan mengapa 
demikian, antara lain karena; 
pengelolaan sumberdaya alam 

dan lingkungan hidup tidak didekati dari satuan 
ekosistem ysng saat ini dinal dengan KPH (Kesatuan 
Pemangkuan Hutan,) tetapi terlalu lama menggunakan 
satuan administrasi wilayah (kabupaten, provinsi, 
dsb).. Berikutnya, Kondisi wilayah atau Kawasan Timur 
Indonesia umumnya didominasi topografi sedikit datar, 
berbukit sampai bergunung serta terjadi tumpang tindih 
penggunaan lahan (overlapping land use). Pengelolaan 
tidak dimulai dari daerah hulu, tengah sampai hilir 
yang pada gilirannya masuk ke ekosistem maritim.

Berdasarkan konflik lahan yang sds msks 
pemerintan melakukan penataan ulang melalui konsep 
TORA yang melibatkan berbagai pihak.

BEBERAPA PENGERTIAN
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu 

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 
ekosistem dengan sungai dan anakanak sungainya yang 
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan 
air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut 
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah 
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 
pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 
(UU No 7/2004 Ps 1)

Pengelolaan DAS (PDAS) atau watershed 
management adalah upaya manusia dalam 
mengendalikan hubungan timbal balik antara aktivitas 
manusia dengan sumberdaya alam (terutama lahan, 
vegetasi dan air) di dalam DAS untuk mendapatkan 
manfaat barang dan jasa sekaligus menjaga kelestarian 
DAS serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Gambar 1. Lempengan wilayah DAS

INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT: 
SUATU LOMPATAN IDE DAN AKSI

DALAM BIDANG LHK TERINTEGRASI
Oleh: Prof. Dr. Ir. John FoEh, IPU

Dosen Universitas Gunadarma.
RSPP - Jakarta, 1 April 2020
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Gambar 2. Bentuk DAS dan SUB DAS

Multi Sektor

Multi Pihak

Multi Pendekatan

Multi Disiplin

• DAS sebagai multi sistem menumbuhkan konsep integrated watershed management (pengelolaan DAS terpadu).
• Makna TERPADU bukan hanya dipadukan antar sektor, antar wilayah dan antar pihak, tetapi juga TERPADU

dalam kontek satu kesatuan yang utuh dengan memperhatikan kondisi ekonomi, politik, sodial, budaya.

SISTEM MULTI DAS TERPADU

Gambar 3. Multi sistem DAS terpadu
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INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT:
And Old Approach which Never Been
Completly Implemented in the Field

Gambar 4. Model pengelaan DAS yang diharapkan

BEBERAPA KARAKTERISTIK DAS YANG IDEAL

Karakteristik DAS yang Ideal

Mampu memberikan
produktivitas lahan
yang tinggi

Mampu menjaga adanya 
pemerataan pendapatan 
petani (equity)

Mampu menjamin kelestarian DAS (menjamin produktivitas 
yang tinggi, erosi/sedimen yang rendah, & fungsi DAS 
sebagai penyimpan air dapat memberikan “Water yield” yang 
cukup tinggi dan merata sepanjang tahun)

Mampu mempertahankan
kelestarian DAS terhadap goncangan
yang terjadi (recilient)

Sumber: Sinukaban (1994)

42

31

Gambar 5. 
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Permasalahan pengelolaan DAS di Indonesia; sering 
terjadi banjir dan kekeringan, degradasi hutan dan 
lahan, tanah longsor dan sedimentasi di sungai, saluran, 
waduk dan danau. Akibatnya, terjadi pencemaran 
air dan lainlain. Hal ini umumnya terjadi karena 
dana pemerintah yang terbatas, tingkat pendapatan 
dan partisipasi masyarakat yang rendah, terjadi 
konflik kepentingan di hulu dan hilir DAS serta 
keterpaduan antar sektor dan antar instansi yang lemah.

MENGAPA PERLU PENGELOLAAN DAS 
TERPADU?

Adanya keterkaitan kegiatan antar multi sektor, 
melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti; kehutanan, 
pertanian, perkebunan, PUPR dan kelistrikan, sosial, 
ekonomi, kesehatan maupun industri. Masalah lain 
adalah batas DAS tidak selalu cocok dengan wilayah 
administrasi. Padahal pengelolaan terintegrasi 
berakibat pada; efisiensi produksi, pengelolaan LH, dan 
pembangunan manusia. Dengan demikian akan terjadi 
efisiensi sumberdaya dan produksi yang optimal. Pada 
gilirannya akan ada interaksi huluhilir sehingga perlu 
koordinasi, Pengelolaan DAS harus diselesaikan lintas 
bagian dan lintas sektor. 

Tujuan pengelolaan DAS secara terpadu adalah; 
Terwujudnya kondisi tata air DAS yang optimal 
meliputi jumlah, kualitas dan distribusi ruang dan 
waktu serta terwujudnya kondisi lahan yang produktif 
sesuai daya dukung dan daya tampung DAS. Pada 
akhirnya diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tsb diperlukan 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar 
multipihak dalam pengelolaan DAS.

Untuk itu ada dua syarat mutlak yang dibutuhkan 
yakni; Pengelolaan DAS harus secara terpadu karena 
mencakup keterkaitan berbagai unsur ekosistem, 
lintas daerah administratif dan melibatkan banyak 
stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat, dll). 
Berikutnya, rencana Pengelolaan DAS Terpadu bukan 
rencana sektor kehutanan saja, tetapi sebagai rencana 
jangka panjang para pemangku kepentingan dalam 
DAS, karena itu penyusunannya harus dilakukan 
secara partisipatif sehingga akan meningkatkan 
rasa kepemilikan dan komitmen para pihak untuk 
melaksanakannya sesuai perannya masingmasing. 
Diharapkan ke depan KPH sebagai unit manajemen 
terdepan dapat menerapkan pola ini.

Dngan demikian maka diperlukan suatu model 
pengelolaan DAS terpadu seperti Gambar 6 berikut ini.

Gambar 6: Integrated Watershed Management.
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Untuk dalam pengelolaan KPH (Forest 
Management Unit) ke depan dibuhkan Kepala KPH 
atau apapun sebutannya memiliki kemampuan teknis 
kehutanan ditambah kemampuan membuat rencana 
bisnis (business plan) yang pada gilirannya dapat 
menlindungi hutan dan DAS, membangun masyarakat 
(community development), memperhatikan peranan 
hutan adat, pengembangan hasil hutan bukan kayu dan 
tanaman kehidupan lain seperti kopi, durian, dukuh 

dan berbagai jenis buahbuahan lainnya. Pola hutan 
kemasyarakatan dan agroforestry (tumpang sari) layak 
untuk dikembangkan termasuk outdoor recreation, 
produksi handycraft, pembuatan arang briket, 
perikanan, pengembangan produksi ternak seperti sapi 
dan kambing dan lain sebagainya menjadi hal yang 
penting. Untuk itu, sekali lagi diperlukan kerjasama 
berbagai pihak. Gambar .. berikut diharapkan ke depan 
menjadi sebuah model bisnis terpadu.

Gambar 7: Pengelolaan DAS terpadu dan Pengembangan bisnis serta community develpoment.

Pada gilirannya akan memberikan dampak seperti Gambar 8 berikut ini.

DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN DAERAH

Gambar 8
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PENGEMBANGAN BUSINESS PLAN DALAM KPH
Untuk membangun rencana bisnis dalam 

KPH maka halhal berikut menjadi sangat penting 
seperti; dukungan modal dan investasi, manajemen 
sumberdaya manusia, skill and good mindset, teknologi, 
infrastruktur, aksesibiltas yang memadai untuk akses 
ke industri dan pemasaran baik hasil hutan maupun 
produk lain termasuk jasa lingkungan, seperti yang 
tampak pada Gambar 9 berikut ini.

Gambar 9 Rencna pengembangan KPH dengan bisnis terpadu.

Untuk kepentingan bisnis terintegrasi dengan 
model KPH yang akan dikembangkan maka dibutuhkan 
rumusan visi, misi serta tujuan yang jelas, seperti 
contoh berikut.

VISI: Terciptanya Unitunit Usaha Ekonomi 
Poduktif sebagai bagian integral dari Pembangunan 
Ekonomi Indonesia yang produktif dan terintegrasi 
dalam menudukung perekonomian daerah dan nasional 
dalam 10 tahun.

MISI: 
1. Memanfaatkan lahanlahan tidur (bare land) dan

lahan potensial sebagai kawasan Agribisnis dan
Agroindustri Terintegrasi

2. Mengembangkan berbagai SBU (strategic business
unit) dalam bidang SDA dan LH

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
peningkatan ekonomi nasional lewat UKM dalam
sektor Agrokompleks

TUJUAN: Diharapkan bahwa pada setidaknya 
dalam tahun 2025 telah terjadi:
 Difersifikasi kegiatan bisnis berbasis SDA,

Agribisnis, pariwisata, pendidikan dan kesehatan
yang dilengkapi dengan pengembangan industri

 Terbentuknya berbagai SBU’s (Strategic Business
Units) yang profitable dan kompetitif di Indonesia.
Pola penyusunan rencana bisnis dalam KPH dapat

mengikuti Gambar 10 berikut ini.
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Rintisan
1. Pengembangan jagung
2. Penanaman rumput gajah
3. Pengembangan energi
4. Studi pasar intensif

Persiapan
1. Prakondisi organisasi
2. Pemilihan lokasi uji coba
3. Pembentukan unit kerja
4. Pemetaan dan tata lokasi
5. Analisis tanah &

pembibitan
6. Industri primer abaca, dll.

Pilot Project
1. Pembentukan Kel. PIR
2. Penyaluran bibit investor
3. Penyaluran kredit usaha
4. Uji coba Penggemukan
5. Penanaman tanaman

pakan (demplot)
6. Pengembangan jati super

Proyek, intensifikasi serta 
ekstensiifikasi kegiatan 
pertanian dan rintisan industri

2025 - 2030 2030 - 20352020 - 2025KOMODITAS

Duplikasi & pengembangan 
proyek, intensifikasi serta 
ekstensifikasi kegiatan 
pertanian dan industri

Persiapan Industrialisasi
1. Riset daya serap pasar
2. Tata niaga komoditi
3. Rencana industrialisasi
4. Penyediaan dana

investasi
5. Pilot project industri

Pengembangan Sarana 
dan Prasarana
1. Mengejar ketertinggalan
2. Prakondisi SDM
3. Pembangunan irigasi
4. Pembagunan listrik

Pembangunan Industri 
dan Pengembangannya

1. Industri Serat
2. Industri makanan
3. Industri biogas
4. Industri pakan ternak

Tanaman
Perkebunan

Infrastruktur
dan Listrik

Tanaman
Semusim

Penggemukan
Ternak

Jati Super,
+ Tan. Lain

Biomassa

  RINGKASAN TUJUAN USAHA

Pembangunan Unit Bisnis Agro-Complex Berbasis DAS:
1. Penetapan prioritas arah usaha (multiusaha) sesuai dengan land suitavility
2. Pembangunan PLTA, PLTB, energi angin, energi surya, dll. (teknologi ramah lingkungan)
3. Pemanfaatan lahan tidur dan lahan potensial untuk agribysuness dan agroindustry
4. Peningkatan keuntungan perusahaan, kesejahteraan masyarakat sekitar dan staheholder terkait

ROADMAP PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTI KAW
ASAN TIMUR INDONESIA

Gambar 10: Road Map Pengembangan Agibisnis dan Agroindustri dalam KPH

Tiap kegiatan harus mempunyai BUSINESS PLAN 
tersendiri dan sedapat mungkin dikelola sebagai suatu 
unit bisnis strategik tersendiri (SBU). Dengan demikian 
maka Business Plan should be: “Ideas for Today and 
Tomorrow” although. All business activities should be 
planned under a Strategic Business Unit (SBU’s).

Business Plan harus merupakan: 
• “Blue print” untuk membangun suatu bisnis yang

sukses
• Suatu refleksi tentang kemampuan manajerial atas

bisnis yang dijalankan.
• BP mengidentifikasi hal-hal berikut: Apa?

Mengapa? Di mana? Berapa banyak? Oleh siapa?
Serta bagaimana mengerjakannya?

• BP membantu dalam upaya perolehan finansial
untuk menjalankan bisnis dimaksud, baik dari

lembaga donor, dana penelitian Litbanghut, 
Perguruan Tinggi setempat termasuk national and 
International NGO.
 Untuk itu diperlukan pemahaman bersama tentang 

konsep dasar rencana bisnis sebagai berikut:
1. Gambaran umum mengenai berbagai bisnis

usahatani dan industri pertanian terpadu.
2. Bagaimana bisnis mampu menciptakan dan

mempertahankan pelanggan
3. Prediksi finansial yang menggambarkan tingkat

keuntungan yang akan diperoleh.
Berikut beberapa fakta penting:

• Kekuasaan bisnis saat ini sudah beralih ke tangan
konsumen

• Skala produksi yang besar tidak lagi merupakan
keharusan
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• Batasbatas wilayah, bahkan negara tidak lagi
menjadi kendala

• Teknologi dengan cepat dapat dikuasai dan ditiru
• Setiap saat akan muncul pesaingpesaing dengan

biaya lebih murah
• Teknologi informasi mengalami revolusi secara

cepat
• Pengaruh globalisasi yang tidak terhindarkan.

Untuk semua itu: diperlukan data dan informasi
yang akurat dengan bersumber pada satu peta 
perencanaan (TORA?) yang baru dan sah menurut 
berbagai stakeholders. Nampaknya berat memang, tapi 
harus dimulai. Jika tidak akan mengulangi persoalan 
yang sama dari waktu ke waktu, siapapun pemimpinnya. 
Gambar berikut merupakan motivasi bagi kita semua.

FOKUS PADA BUNGANYA

BUKAN PADA DURINYA

HAMBATAN & RESIKO

LIHAT PROSPEK

Gambar 11: Motivasi berusaha.

Selanjutnya terserah kita semua terutama bagi 
mereka yang berada pada posisi sebagai “decision 
maker”. Mudahmudahan tulisan ini memberikan 
pencerahan bagi kita semua.
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KEMITRAAN DI KAWASAN 
KONSERVASI

Oleh: Wiratno
Direktur Jenderal KSDAE, Kementerian LHK

Suatu teori yang telah dikembang
kan sejak 2007 oleh C.Otto 
Scharmer di MIT dan semakin 
relevan sampai dengan saat ini 
sampai beberapa dekade men
datang. Dalam buku versi revisi 
berjudul “The Essentials of Theory 

U” (BerrettsKoeh;er Publisher, Inc). Diuraikan bahwa 
di dunia saat ini telah terbagi ke dalam 3 bagian. 
Pertama, pembagian secara ekologi yang dapat 
dinyatakan dalam angka 1,5. Kita menggunakan 1.5 kali 
kapasitas planet bumi untuk regenerasi. Dan itu baru 
rataratanya. Di United States sendiri, misalnya, tingkat 
konsumsi saat ini telah melewati “lima planet”. Kedua, 
pembagian sosial dinyatakan dalam angka 8. Artinya 8 
milyader dunia memiliki sebanyak separuh dari jumlah 
manusia.

Situasi tersebut yang membuat kemiskinan merebak 
dimanamana. Ketimpangan penguasaan lahanlahan 
produktif termasuk kawasan hutan. Oleh karena iitu, 
ditetapkan percepatan kebijakan nasional yang disebut 
sebagai TORA dan Perhutanan Sosial. Alasannya cukup 
rasional. Kebijakan TORA untuk kawasan hutan yang 
di dalamnya telah terdapat pemukiman, sarana dan 
prasarana sosial dan umum, sehingga tidak ada alasan 
untuk tidak melepasnya dari status kawasan hutan. Dari 
130 juta hektare kawasan hutan nasional, lebih dari 
27.000 desa atau 30% dari jumlah desa secara nasional. 
Dari 12,7 juta hektar alokasi kawasan hutan lindung 
dan hutan produksi untuk Perhutanan sosial, terdapat 
9,000 desa. Dari 27,14 juta hektar kawasan konservasi, 
terdapat 6.000 desa yang hidup dan tergantung pada 
ragam sumberdaya di dalamnya.

KEMITRAAN KONSERVASI
Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat 

dipisahkan dari keberadaan masyarakat di desadesa di 
sekitarnya dan bahkan desa atau masyarakat adat yang 
berada di dalamnya. Kawasan hutan atau lautan yang 
luas tersebut tidak akan pernah mampu dikelola oleh 
state, atau pemerintah saja. Sumberdaya alam yang 
dalam teorinya disebut sebagai Common Pool Resource 
(CPR) dalam konteks Indonesia, seharusnya dikelola 
secara kolaborasi, dengan prinsip berbagi tanggung 
jawab dan keuntungan. Masyarakat sekitar hutan yang 
tidak mendapatkan manfaat, baik langsung maupun 
tidak langsung akan cenderung melakukan eksploitasi 
berlebihan yang pasti akan merusak sumberdaya 
tersebut. Apabila pengelola di tingkat tapak tidak pernah 
membangun interaksi secara intens dengan komunitas 
sosial sebagai tetangganya, maka dapat dipastikan 
terjadi kemunduran kualitas sumberdaya tersebut, 
dan dalam jangka panjang akan terjadi kerusakan yang 
tidak dapat dipulihkan.

Kawasan konservasi daratan seluas 22 juta hektare, 
kini telah mengalami berbagai tingkat kerusakan
artinya vegetasi alaminya telah berubah menjadi pola
pola agroforestry atau monokultur karet, sawit, coklat, 
seluas 1,8 juta hektare atau 8% dari total luas kawasan 
konservasi daratan tersebut. Apabila tidak dilakukan 
upaya mitigasi dan adaptasi pengelolaan, maka luasan 
tersebut akan terus bertambah dan mengancam 
sistem penyangga kehidupan sebagai fungsi kawasan 
konservasi terpenting.

Maka, sejak 2018 telah didorong suatu kebijakan 
yang disebut sebagai “kemitraan konservasi”. Intisarinya 
adalah pemberian hak kelola (access right) kepada 
kelompokkelompok masyarakat untuk secara legal 
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mengelola lahanlahan yang telah terlanjur dikelola 
tersebut, namun dengan kejelasan hak dan kewajiban. 
Secara psikologis, pendekatan baru ini mendorong 
perubahan yang signifikan bagi kelompok masyarakat, 
dimana mereka merasa “diwongke”, dimanusiakan 
karena diajak bicara, dialog, untuk membicarakan 
wilayah kelola mereka, diajak membentuk kelompok
kelompok sebagai basis membangun nilainilai
kelompok, tujuan kelompok, dan cara untuk mencapai 
tujuan itu. Masyarakat yang semula tercerai berai dan 
dengan mudah dikendalikan oleh tengkulak, secara 
bertahap dirubah untuk membangun kelompok,
diajak berserikat dan berkumpul untuk menentukan 
nasib mereka secara lebih terorganisir, dan dikaitkan 
dengan kondisi spesifik setiap lokasi. Berbagai 
persoalan dapat diselesaikan melalui kesepakatan dan 
kebersamaan, sehingga akan lebih mudah dan lebih 
ringan dalam menghadapinya. Keuntungan harus 
disisikan sebagian untuk tabungan kelompok, tanggung 
renteng, dan disinilah secara tidak langsung dibangun 
prinsip kegotongroyongan sebagai sendi dasar peng
organisasian ekonomi masyarakat khas Indonesia.

PENDAMPINGAN
Dimana pun pelibatan masyarakat dan kelom

pok masyarakat, kunci keberhasilannya adalah pen
dampingan yang dilakukan secara konsisten dalam 
rangka memperkuat kelembagaan lokal. Pendampingan 
akan berjalan dengan lebih mulus apabila di antara 
anggota kelompok masyarakat tersebut terdapat apa 
yang disebut sebagai “local champion”. Yaitu figgur 
yang dengan penuh kesadaranya melakukan banyak 
inisiatif dan terobosan, sehingga perubahan berbasiskan 
kesadaran dapat mulai dilakukan secara berkelompok. 
Dalam Theory U, ini yang disebut sebagai “awareness-
based collective actions”. Gerakan yang dilakukan 
secara kolektif berbasiskan kesadaran.

Beberapa contoh nyata, perubahanperubahan di 
tingkat akar rumput, tentang hubungan masyarakat 
dengan hutan, misalnya: (1) Lembaga Pariwisata 
Tangkahan, di perbatasan TN Gunung leuser, Kab.
Langkat, Sumatera Utara. Kelompok ini sejak 
tahun 2000 mengembangkan wisata alam dengan 
daya tariknya berupa penelusuran hutan, sungai, 
memandikan gajah. Mereka berhenti dari pelaku 

illegal logging menjadi pelaku wisata alam dan penjaga 
hutan Leuser. Pengunjungnya kini sudah lebih dari 
5.000 wisatawan manca negara, dengan pendapatan 
kotor 710 milyar/tahun (2) Forum Masyarakat di 
Sebangau, yang dimotori oleh Pak Sabran, sejak tahun 
2002 telah mendorong lahirnya TN Sebangau dan 
memastikan bahwa tidak ada illegal logging. Saat 
ini, 18 tahun kemudian, kelompok ini 
mengembangkan wisata perahu menelusuri TN 
Sebangau dan didukung oleh pemerintah kabupaten 
dan provinsi, (3) Ritno Kurniawan: Merangkul 
Pembalak Liar (Sosok Kompas,  11 Oktober 2016). 
Figur pemuda sarjana pertanian UGM, ini memilih 
kembali ke kampung halamannya. Ia selama 10 
tahun bekerja mengembangkan ekowisata di Hutan 
Nagari Lubuk Alung, di Kabupaten Padang 
Pariaman, Sumatera Barat. Atas upayanya itu, ia 
berhasil merangkul mereka yang dulunya perambahah 
hutan menjadi pemandu wisata. Hutan mulai 
berhasil diselamatkan, melalui kesadaran 
masyarakatnya sekaligus mereka mendapatkan 
alternatif pendapatan dari pengembangan ekowisata 
tersebut, (4) Lejie Taq: Tokoh Adat Dayak yang 
secara konsisten melakukan upaya kolektif untuk 
menjaga dan melindungi Hutan Lindung Wehea 
seluas 38.000 hektar di Kab. Berau dan Kutai 
Timur, dengan pendampingan dari The Nature 
Conservancy, dengan tokoh tokoh penggerak 
pendampingnya yaitu Taufik, Iwan Wibisono, Neil 
Makinuddin, Bu Herlina, yang juga mengangkat 
Hutan Desa Kampung Merabu yang dikawal oleh 
Kepala Kampungnya Pak Franley.

PARADIGM SHIFT
Contoh di atas hanya sebagian kecil dari perubahan

perubahan cara pandang kita terhadap hubungan 
masyarakatsumberdaya hutan. Hutan bukan hanya 
kumpulan kayu. Ia merupakan asosiasi biotik, 
abiotik, dan sejarah panjang kebudayaan 
manusia. Dalam pandangan deep ecology, 
manusia bagian dari alam itu. Cara ia 
memperlakukan hhutan atau alam, akan berdampak 
pada respon hutan kepada manusia. Hutan memiliki 
titik batas dimana ia akan bisa memulihkan dirinya 
atau tidak sama sekali.

Kebijakan Perhutanan Sosial, Kemitraan Konser
vasi, tentu menghadapi banyak tantangan, antara lain 
bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan 
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ekologi atau lingkungan dengan kebutuhan ekonomi 
manusia. Antara prioritas jangka pendek manusia 
dengan kepentingan jangka panjang pelestarian 
lingkungan. Tentu saja godaan short-term objectives 
lebih menggiurkan dari long-term goals. Jembatan 
untuk mendekatkan kedua extrem tersebut adalah 
melalui pendekatan agroforestry, agrosilvopasture, 
agrofishery, dimana selalu tersedia panen jangka 
pendekharian, mingguan, bulanan yang dapat 
memenuhi kehidupan keseharian masyarakat, dengan 
kepentingan panen jangka menengahtahunan dari 
pepohonan tersebut. Wisata alam, wisata religi, wisata 
spiritual, wisata sejarah, dan sekarang yang lagi booming 
yaitu wisata selfie, menjadi substitusi yang bagus 
sekali yang mampu menutupi gap kebutuhan ekonomi 
setempat. Bahkan menjadi penggerak ekonomi daerah 
tersebut. Desa Wisata Kalibiru, di Kab. Kulonprogo yang 
sesungguhnya adalah hutan kemasyarakatan, sejak 
2013 telah mendunia, dengan daya tarik utama berfoto 
di pohon pinus dengan latar belakang keindahan hutan 
rakyat dan kemilau hijau kebiruan Waduk Sermo. Saat 
ini, banyak pemuda yang dulunya boro ataumencari 
penghidupan jauh di luar Jawa, banyak yang pulang 
kampung untuk ikut mengenyam dampak wisata di 

desa mereka. Desa menjadi magnet merebaknya tamu
tamu yang berkunjung dan menghidupkan ekonomi 
lokal, sekaligus hutannya semakin terjaga.

Perubahan cara pandang tersebut sebenarnya 
lebih pada cara kita nguwongke, atau memandang 
masyarakat sebagai subyek, dimanusiakan, diajak dialog 
untuk mencari peluang usaha dan ruang hidup bersama 
yang saling menghargai (mutual respect), saling 
percaya (mutual trust), dan saling menguntungkan 
(mutual benefits). Pemerintah memosisikan dirinya 
lebih sebagai fasilitator, motivator, dan memastikan 
bahwa komunikasi dan dialog dapat berlangsung dalam 
suasana yang nyaman dan jauh dari kesan menggurui. 
Karena masyarakat sebenarnya memiliki caranya 
sendiri untuk menyelesaikan masalah dan hambatan 
yang mereka hadapi. Inilah mungkin yang saya sebut 
sebagai paradigm shift dalam kelola hutan di tanah air. 
Pembangunan hutan yang berpusat pada masyarakat 
atau people-centered forest development. Indikasi 
keberhasilan telah mulai nampak, dan kita mestinya 
optimis untuk mendorong perkembangannya merebak 
di seluruh tanah air dengan ragam kondisi biofisik, 
sosial, ekonomi, dan budaya.
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PENDAHULUAN
Para ahli Politik Hutan mensitir, 
seorang fisuf Perancis J.J.Rousseau 
yang hidup pada tahun 17171778 
telah menulis bahwa “Pohon
pohon, semak, dan tumbuhan 
lainnya adalah pakaian bumi kita 

belum memuaskan.

KERUSAKAN HUTAN OLEH MANUSIA, MOTIF DAN 
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. KERUSAKAN HUTAN OLEH MANUSIA
1. Penebangan pohon-pohon hutan
a. Hutan diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai

sumber serta penyangga kehidupan manusia dan
makhluk lain juga untuk menjaga keseimbangan
alam lingkungan. Pada waktu hutan masih luas dan
belum ada pengaturan dari penguasa serta jumlah
penduduk masih sedikit kerusakan hutan belumlah
menjadi masalah atau dipermasalahkan.

b. Ketika Kompeni (VOC) yang berada di Indonesia
tahun 16021796 berangsurangsur (16671775)
berhasil mencengkeramkan kekuasaanya di bumi
Mataram (Jawa), VOC memerintahkan kepada
Residen dan Bupati untuk melakukan penebangan
hutanhutan jati di sepanjang pantai utara Jawa
sejak dari KarawangIndramayuCirebonTegal
PekalonganKendalSemarangRembangTuban
BangilPasuruan yang hasil kayunya diserahkan
kepada Kompeni untuk diperdagangkan, digunakan 
untuk berbagai sarana dan prasarana bangunan,
dan perusahaanperusahaan besar galangan kapal.
Penebangan dilakukan secara tebang pilih tanpa
diikuti peremajaan yang berarti dan dilakukan
dimana saja serta tidak ada pengendalian yang
berarti. Bekas penebangan di dekat pantai dan
dataran rendah bahkan dilanjutkan penebangannya 
oleh rakyat diubah menjadi areal pesawahan
dan tegalan. Di wilayah pedalaman juga terjadi
peladangan berpindah yang setelah mendapatkan
wilayah yang relatif subur dijadikanlah areal
pemukiman dan pertanian tetap. Akibatnya
kerusakan hutan semakin meluas, areal hutan
semakin meyusut.

KERUSAKAN HUTAN
INDONESIA

Oleh: Slamet Soedjono
Redaktur MRI

tetapi sejak dulu pakaian ini selalau dirobekrobek 
oleh manusia”.Kalau kumpulan pohon, semak dan 
tumbuhan lain diartikan sebagai hutan maka kerusakan 
hutan oleh manusia rupanya telah berlangsung sejak 
berabadabad yang lalu hingga sekarang dan hal ini 
terjadi pula di Indonesia.

Dari sudut pandang Ilmu Perlindungan Hutan, 
kerusakan hutan bisa terjadi karena hama dan penyakit, 
bencana alam tertentu, satwa liar, penggembalaan; 
tetapi dampak nya tidak sebesar yang diakibatkan oleh 
perbuatan manusia seperti penebangan, pembakaran 
dan pertambangan secara terusmenerus atau berulang
ulang dalam waktu lama atau dalam skala besar.

Dampak negatip atau kerugian dari kerusakan hutan 
dirasakan oleh banyak pihak tidak saja oleh pengusaha 
hutan yang kehilangan peluang berproduksi secara 
optimallestari guna mempertahankan kelangsungan 
bisnisnya; juga timbul penilaian atas berkurangnyan 
peran Pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari 
bahaya banjir, tanah longsor, ketersediaan air untuk 
pertanian dan kehidupan rakyat, ketersediaan udara 
bersih, penderitaan rakyat yang tinggal di dataran 
rendah/pesisir/perkotaan bahkan sampai pada satwa 
liar yang dilindungi terpaksa berkeliaran karena 
kehilangan habitatnya.

Masalah kerusakan hutan, faktorfaktor penyebab
nya, motif perusakan dan dampak negartif nya memang 
kompleks sekali dan cukup rumit penanggulangannya 
tetapi bagaimanapun juga Negara dan 
Pemerintah wajib, telah dan terus berusaha sekuat 
tenaga  menanggulanginya meski   keberhasilannya
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c. Ketika tahun 1796 Kompeni jatuh dan dibubarkan
oleh Pemerintah Belanda kekuasaan Kompeni
diambil alih Pemerintah Belanda. Tahun 1806
dibentuk Kementerian Tanah Jajahan dan
pada tahun 1807 untuk pertama kali diangkat
H.W.Daendeles sebagai Gubernur Jendral
Hindia Belanda. Setelah menyadari terjadinya
penurunan suplai kayu jati akibat dari kerusakan
hutan yang parah Daendeles mengambil langkah
tegas menetapkan hutan sebagai domein Negara,
menarik kekuasaan residen dan bupati melakukan
penebangan hutan, dan membentuk Dinas
Khusus yang diberi wewenang mengurus hutan
secara administratif maupun keuangan serta
bertanggungjawab kepada Gubernur Jendral. Areal
hutan yang dikuasai Pemerintah tak boleh dilanggar, 
eksploitasi hutan secara persil pengusaha harus
menjamin kelantariannya dengan meremajakan
tegakannya/memelihara pohonpohon mudanya.
Kemudian ditunjuk Inspektur Kehutanan yang
bersama pembantupembantunya membentuk
AfdelingAfdeling Pengurusan Hutan, penertiban
eksploitasi hutan, peremajaan dan perlindungan
hutan. Sayangnya upaya ini belum sempat
berkembang keburu terjadi pergantian kekuasaan
dari Belanda ke Inggris tahun 1811 karena Belanda
kalah perang melawan Inggris.

d. Pemerintah Inggris di Hindia Belanda yang
dipimpin oleh Gub Jendral T.S.Raffles (1811-1815)
tidak menaruh perhatian pada pembangunan hutan
tetapi lebih mementingkan mengambil keuntungan
yang sebesar mungkin. Kekuasaan mengurus hutan
dikembalikan kepada para Residen dan Bupati dan
kepada penguasa persil penenbangan diberikan
kebebasan dan dikurangi kewajibannya. Pada tahun 
1815 Inggris menyerahkan kembali Pemerintahan
di Hindia Belanda kepada Belnda namun Gubernur
Gubernur Jendral penggantinya tidak meneruskan
kebijakan Daendeles dalam pengurusan hutan yang
baik.

e. Pada masa “Tanam Paksa” tahun 18301850
untuk peningkatan produksi perkebunan
(tembakau, gula, kopi) pemerintah yang berkuasa
membebaskan pengusaha perkebunan untuk

melakukan penebangan hutan bagi perluasan areal 
perkebunan, pengambilan kayu untuk bangunan 
pabrik, pergudangan dan perumahan serta kayu 
bakar untuk pembikinan gula tebu. Pada saat 
yang sama Pemerintah Belanda membutuhkan 
banyak sekali kayu jati untuk memperbaiki kantor 
tangsi militer, pergudangan, benteng, fasilitas 
perhubungan dan fasilitas umum yang rusak 
semasa Perang Diponegoro 18251830 menjadikan 
hutan mengalami kerusakan besar.

f. Pada tahun 1847 Gub. Jendral J.J.Rochussen
menyadari perlunya tenaga ahli kehutanan untuk
mengurus hutan di Jawa karenanya minta dikirim
tenaga ahli dari Belanda berpendidikan tinggi
kehutanan Jerman. Permintaan dipenuhi secara
bertahap dan dari Jawa dikirim juga tenaga untuk
sekolah di Jerman.
Setelah ahliahli kehutanan bekerja melakukan
survey dan penelitian pada tahun 1865 diterbitkan
Reglemen Hutan 1865 yang berisi peraturan
peraturan pengelolaan hutan yang lebih intensif
seperti pembentukan 13 distrik hutan (KPH),
pengorganian pengelola hutan, ketentuan
peremajaan hutan tetapi untuk eksploitasi dan
perlindungan hutan belum cukup diatur.

g. Pada tahun 1874 diterbitkan Reglemen Hutan baru
memperbaiki Reglemen 1865 dimana untuk hutan
jati yang sudah ditata distrik hutannya dipimpin
oleh seorang Houtvester diawasi Residen dan hutan
rimba dikelola oleh Residen dibawah Kemendagri
dibantu tenaga ahli kehutanan.

h. Tahun 1897 terbit Reglemen Hutan baru yang
lebih baik dari 1874. Disini ditegaskan tentang
hutan Negara, hutan jati dan hutan rimba, hutan
rimba dibedakan antara hutan tetap dan tidak
tetap, pemangkuan hutan mencakup penataan
hutan, pemanfaatan hutan/pengaturan eksploitasi,
pengamanan hutan yang disertai pengangkatan
petugas yang diberi kewenangan kepolisian dan
penyidikan dibawah Kepala Kesatuan Pemangkuan
Hutan (Houtvester).

i. Tahun 1913 diterbitkan lagi Reglemen Hutan yang
tidak hanya berlaku di Jawa tetapi juga di luar
Jawa. Pengertian Pengelolaan Hutan ditambah
dengan “Penelitian” untuk pengelolaan hutan harus
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dibuat Bedrijfsplan (Rencana Perusahaan Hutan), 
ketentuan eksploitasi dan peremajaan hutan 
diperketat dan keharusan membentuk KringKring 
Pengawasan Lalu Lintas HH serta penggunaan 
Pas Angkutan HH. Sejak saat ini tiap KPH dalam 
laporan tahuanannya diwajibkan melaporkan 
jumlah perkara kejahatan dan pelanggaran hutan 
yang terjadi diwilayahnya.

j. Tahun 1927 terbit Ordonansi Kehutanan meng
gantikan Reglemen 1913 dengan penyempurnaan
beberapa istilah dalam perundangundangan
kehutanan dan digantinya istilah pengamanan hutan 
dengan perlindungan hutan serta dicantumkannya
sanksisanksi pidana dan pelanggaran hutan.
Ordonansi Kehutanan dilengkapi dengan
Verordening Kehutanan yang terbit tahun 1932.

k. Pada periode 19421959 ada beberapa hal yang
dapat diutarakan terkait kerusakan hutan:
1) Pada jaman Jepang 19421945 terjadi kerusakan 

hutan yang besar yang dilakukan oleh
Pemerintah Jepang untuk mempertahankan
dan memenangkan Perang melawan Sekutu dan 
diikuti perusakan hutan oleh masyarakat untuk
lahan pertanian dan pemukiman. Penebangan
kayu untuk bangunan meningkat 2 kali lipat
dari tebangan normal dan untuk kayu bakar 2,5
kali lipat. Hutan yang rusak ditebangi rakyat

diperkirakan mencapai 110.000 ha.
2) Pada masa perang mempertahankan Kemerde

kaan RI 19451949 hutan juga banyak yang rusak 
ditebang untuk lahan pertanian pendukung
pangan pejuang sekaligus rakyat menggunakan
kesempatan untuk kepentingan dirinya.

3) Pada masa awal Pemerintahan RI hingga awal
Pemerintahan Orde Baru (19501966):
(a) Hutan yang rusak di Jawa semasa penjajahan 

Jepang dan Perang Kemerdekaan RI
diperkirakan 500.000 ha atau 17% dari luas
hutan di Jawa. Kerusakan hutan di Luar
Jawa tidak separah di Jawa yang rusaknya
terutama karena perladangan berpindah.

(b) Meski pengurusan hutan sudah dilakukan
oleh bangsa sendiri pengrusakan hutan
oleh rakyat terus berlangsung akibat dari
pengaruh politik golongan tertentu di
samping adanya peningkatan kebutuhan
kayu untuk pembangunan pasca perang
baik dari Pemerintah maupun Masyarakat.
Kerusakan hutan 19501959 ditambah
kerusakan semasa jaman Jepang dan
Perang Kemerdekaan oleh yang berwenang
pernah dinyatakan sebagai kerusakan hutan 
“luar biasa”.

l. Pada masa Orde Baru 19671998 kerusakan
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hutan di luar Jawa meningkat drastis setelah 
berkembang eksploitasi hutan secara mekanis dan 
di masyarakat beredar banyak alatalat penebangan 
mechanis yang mempermudah dan mempercepat 
pencucian/kerusakan hutan oleh masyarakat dan 
terutama sekali tidak ditaatinya ketentuan TPTI 
oleh Pemegang HPH. Terdapat laporan bahwa laju 
kerusakan hutan luar Jawa sampai dengan 1987 
mencapai 1,87 juta ha per tahun, tahun 19872000 
menjadi 2,83 juta ha per tahun dan jika diambil 
data 19972000 ratarata kerusakan mencai 3,51 
juta ha per tahun. Kerusakan hutan di luar Jawa 
tidak hanya menimpa hutan produksi tetapi juga 
melanda hutan lindung dan hutan konservasi.

m. Kerusakan hutan selama masa Reformasi
(1999sekarang) diawali dengan penjarahan
(penebangan secara massal) selama 4 tahun
(19992003) di Jawa maupun di luar Jawa yang
mengakibatkan kerusakan hutan paling besar
sepanjang sejarah pengelolaan hutan terutama di
Jawa. Perusakan hutan masih terus berlanjut hingga 
sekarang meski skalanya lebih kecil sebabnya
antara lain karena menurunnya dedikasi petugas
keamanan, ditariknya persenjataan petugas oleh
Polri dan semakin beraninya pencuri kayu melawan
petugas.

2. Kebakaran hutan
a. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadikan

matinya pohonpohon hutan, semak belukar, jasad
renik, kerusakan pemukiman bahkan kematian
manusia dan fauna hutan.

b. Karhutla yang luas juga menimbulkan polusi
udara, emisi gas rumah kaca, kenaikan suhu
udara, gangguan kesehatan, gangguan dan bahaya
penerbangan serta aktivitas masyarakat.

c. Karhutla besar terjadi tahun 1982/1983 atas hutan
hutan di Kalimantan Timur yang menghanguskan
hutan seluas 3,6 juta ha akibat musim kering yang
panjang (10 bulan) dampak dari El Nino.Tahun
1997/1998 terjadi lagibencana karhutla yang lebih
besar menghanguskan 11,7 juta ha di beberapa
provinsi. Kebakaran besar tahun 2015 menimbulkan 
korban manusia meninggal sebanyak 15 0rang,
500.000 orang terkena infeksi saluran pernafasan
dan 43 juta orang terdampak sakit, ratuasan satwa

liar mati, penerbangan terganggu hingga Negara 
tetangga, kerugian ditaksir mencapai Rp 25 triliun.

B. MOTIF MANUSIA MERUSAK HUTAN DAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
1. Motif merusak hutan
a. Pada mulanya manusia menebangi hutan tidak

ada niatan atau menyadari bahwa perbuatannya
berakibat merusak hutan. Niatnya hanya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya bertani, berkebun,
bermukim untuk bertahan hidup, apalagi dirinya
merasa hutan adalah ciptaan Tuhan untuk
kehidupan manusia.

b. Keadaan menjadi berubah ketika orang lain
mempengaruhinya untuk menebang lebih
banyak yang hasilnya/lahannya akan dibeli dan
mendapatkan uang banyak guna memenuhi
kebutuhannya yang meningkat akibat jumlah
keluarga yang bertambah dan meningkatnya
macam kebutuhan hidup.

c. Di Jawa banyak hutan yang sudah diganggu/
dirusak sejak tanaman masih umur 35 tahun untuk 
diambil daunnya, rantingnya, sampai batangnya
untuk dijadikan kayu bakar, lahan hutan dipakai
untuk penggembalaan. Nampaknya gangguan tsb
kecil saja tetapi karena berlangsung lama dan terus
menerus berakibat hutan rusak usaha reboisasi
gagal.

d. Kerusakan hutan menjadi lebih besar ketika
penebangan pohon dilakukan secara illegal
dalam jumlah besar dengan menggunakan alat
penebangan dan sarana angkutan mekanis untuk
mensuplai bahan baku industri dan pasar kayu
illegal.

e. Karhutla yang semakin besar di 6 provinsi Luar Jawa 
yang dilakukan manusia/pengusaha perkebunan
dilakukan untuk menekan biaya yang murah dalam
penyiapan lahan tanaman perkebunan/pertanian.

2. Faktor penyebab kerusakan hutan
a. Penyebab kerusakan hutan yang utama adalah faktor 

manusia yang kian lama jumlahnya semakin banyak 
yang membutuhkan pangan, sandang, papan dan
kebutuhan hidup yang terus meningkat. Jumlah pen
duduk Indonesia sebelum Kemerdekaan RI tahun
1781= 2.029.115, 1795 = 3.500.000, 1815=4.615.027, 
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1847=9.542.045, 1930 = 50 juta dan 1945 diper
kirakan 60 juta. Setelah Kemerdeka an 1961= 
97.018.829, 1971=119.208.229, 1980=147.490.298, 
1990= 179.578.946, 2000=206.264.595, 
2010=237.641.326, 2018=265.015.300 dan 2020 
d1perkirakan 269,5 juta orang. Yang tinggal di 
Jawa tahun 2018=149.635.600 atau 56,5%. Jika 
dibandingkan data tahun 1781 peningkatannya 
menjadi 132 kali lebih besar.

b. Faktor aksesibilitas keluar/masuk hutan, kemuda
han transportasi, pembeli/penadah/penampung
hasil curian baik perorangan, pedagang, pemodal
maupun pengusaha indutri perkayuan.

c. Faktor lain yang berpengaruh besar pada perusakan 
hutan adalah suasana chaos perpolitikan dan
agitator dari oknum politisi, pengusaha, perorangan 
dan LSM yang memanfaatkan kesempatan bagi
keuntungnan pribadi seperti pada jaman Jepang,
perang Kemerdekaan, era kejayaan PKI dan masa
Reformasi dimana prinsip “Forest for People“ hasil
Kongres Kehutanan Dunia 1978 disalahartikan/
diplintir dalam pengertian sempit Hutan untuk
Rakyat sehingga rakyat bergerak sesuka hati
menebangi hutan untuk diambil kayunya dan
menguasai lahannya.

DAMPAK KERUSAKAN HUTAN
1. Dampak dari kerusakan hutan sebenarnya 

masyarakat sudah banyak yang mengetahuinya
dari yang paling sederhana yaitu jika hutan gundul
akan mengakibatkan banjir, erosi, tanah longsor
sampai kesulitan mendapatkan air yang cukup
untuk pertanian dan air minum di musim kemarau
tetapi kebanyakan tidak peduli, terus saja beraksi
melakukan perusakan hutan langsung atau tidak
langsung.

2. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi dampak negatip dari kerusakan hutan
semakin banyak diketahui dan dirasakan adanya
dari yang ringan hingga yang paling berat (korban
manusia meninggal) tidak hanya dirasakan sendiri
oleh bangsa kita tetapi juga bangsa lain.

3. Dampak negatip yang sering terjadi dan menyeng
sarakan rakat adalah bencana banjir, tanah longsor,
kerusakan bangunan fasilitas umum (jalan, 

jembatan, gardu listrik), terganggunya transportasi 
dan aktivitas penduduk, polusi udara, kenaikan 
suhu udara, gangguan penerbangan, aktivitas 
penduduk, terganggunya kesehatan dan aktivitas 
masyarakat.

UPAYA PENANGGULANGAN KERUSAKAN HUTAN
Sudah lama otoritas Pengelola Hutan berupaya 

untuk menanggulangi kerusakan hutan dan dampak 
negatip yang ditimbulkannya sesuai dengan jamannya, 
kemampuan organisasi dan pembiayaannya.

Upaya tersebut dapat digolongkan dalam 3 hal 
pendekatan yaitu pendekatan silvikultural, pendekatan 
yuridis dan polisioanal dan pendekatan sosial.

A. PENDEKATAN SILVIKULTURAL
Yang dimaksud adalah upaya penghutanan kembali

hutan yang rusak dengan penerapan sistim dan teknik 
silvikultur yang dibakukan seperti Sstim Tebang Pilih 
dengan Permudaan Alam (TPPA), Tebang Habis dengan 
Permudaan Alam (THPA), Tebang Habis dengan 
Permudaan Buatan (THPB), Tebang Pilih Tanam Jalur 
(TPTJ).
1. Permudaan hutan secara alami (natural

rejuvination)
Pada mulanya hutan Indonesia di Jawa maupun

di luar Jawa adalah hutan alam baik sejenis maupun 
berbagai jenis yang tegakannya terdiri dari berbagai 
ukuran tinggi dan diameter dari yang terkecil hingga 
yang terbesar. Penebangan pohon secara legal maupun 
illegal umumnya dipilih yang paling besar dan yang 
disukai sesuai keperluan.

Sejak diterbitkannya Reglemen Hutan 1865 yang 
kemudian diperbaiki dengan Reglemen Hutan 1874 
Jawatan Kehutanan waktu itu telah mengharuskan 
para pengusaha penebangan kayu Pemegang Persil 
Hutan untuk melakukan “peremajaan hutan” dengan 
melakukan pemeliharaan atas pohonpohon sisa 
tebangan agar menjadi hutan kembali atau penaburan/
penugalan bibit jati di lahan yang terbuka. Karena 
yang melakukan pekerjaan penugalan/penaburan bibit 
jati adalah para blandong yang bekerja melakukan 
penebangan hutan maka di kemudian hari hutan yang 
terbentuk dinamakan “blandong cultuur” atau hutan 
tanaman blandong yang jarak pohonpohonya tidak 
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teratur tetapi lebih baik.
Pada era Orde Baru sejalan dengan berkembangnya 

pengusahaan hutan yang begitu pesat diberlakukan 
pula ketentuan/peraturan Tebang Pilih Indonesia 
yang harus diikuti dengan permudaan hutannya hanya 
sayangnya peraturan ini tidak sepenuhnya dijalankan 
dengan baik terutama pengamannya sehingga upaya 
penghutanan kembali tidak berhasil, usaha HPH 
meninggalkan lahan hutan yang rusak/kosong.

Berbagai macam model silvikultur seperti 
disebutkan di atas juga dilakukan namun hasilnya 
masih menjadi pertanyaan.
2. Penanaman kembali hutan (reboi-

sasi=reforestation)
Pada mulanya istilah reboisasi digunakan untu 

penghutanan kembali lahan bekas tebangan pada 
kawasan hutan yang telah ditata tetap atau sementara 
baik di hutan jati maupun di hutan rimba.

A.J.J.Bruinsma adalah cendekiawan kehutanan 
pada masa Hindia Belanda yang berjasa meletakan 
dasardasar Pengelolaan hutan secara lestari di 
Indonesia khusunya di Jawa melalui penataan dan 
perencanaan pengusahaan hutan yang baik. Beliau 
pula yang menyampaikan pemikirannya bahwa utnuk 
memperoleh tegakan hutan yang baik (berkualitas) 
perlu dilakukan penanaman kembali lahan bekas 
tebangan dengan teknik penanaman dan penggunaan 
bibit yang baik. Tenaga penanaman diambil dari 
blandong (pekerja penebang hutan) dan kepada mereka 
diberi kesempatan menanam tanaman pertanian 
pangan/palawija seperti padi, jagung, tembakau, 
kacangkacangan yang hasilnya untuk mereka. 
Konsep pemikiran ini pada tahun 1873 diujicobakan 
(dilaksanakan) oleh houtvester Buurman van Vreede 
di distrik hutan Tegal, Pekalongan dan Semarang dan 
ternyata berhasil baik. Selanjutnya teknik penanaman 
hutan ini disebut system “tumpangsari” yang digunakan 
hingga sekarang.

Selain permudaan hutan dengan sistem tumpang
sari kemudian dikembangkan sistem “banjar harian 
disebut juga sistem cemplongan” yaitu sistem yang 
penyiapan lahan tanaman tidak dilakukan dengan 
mengolah seluruh lahan dan tidak ada tanaman 
palawija melainkan hanya dibuat cemplongan (galian 
tanah dalam ukuran tertentu) pada jarak tanam 

tertentu dimana bibit akan ditanan di sepanjang larikan 
tanaman.

Hasil pembuatan tanaman tiap 10 tahunan pada masa 
Hindia Belanda sampai dengan tahun 1939

Tahun Tanaman 
jati (ha)

Tanaman 
rimba (ha) 

Jumlah 
(ha) Index

Sampai 1891 40.855 7.014 47.869 -
1891-1900 36.471 4.985 41.456 100
1901-1910 52.761 4.574 57.335 138
1911-1920 60.583 15.323 75.906 188
1921-1930 71.047 33.614 104.661 252
1931-1939 93.986 53.468 147.454 39
Jumlah 355.703 118.978 474.681 -

Kalau hanya dilihat dari sudut pandang masa kini 
angkaangka prestasi di atas kelihatannya kecil atau 
menunjukan kekurangseriusan Pemerintah (Jawatan 
Kehutanan) dalam melakukan penghutanan kembali 
tetapi jika kita renungkan lebih dalam dikaitkan masa 
itu dimana masih kekurangan tenaga, kepandaiannya 
masih rendah, sarana prasarana terbatas, ancaman 
kerusakan tanaman dari babi hutan besar dan lainlain, 
maka prestasi tersebut patut diacungi jempol dimana 
peningkatannya hingga 4 kali lipat.

Hasil reboisasi tahun19421979 masa jaman 
JepangPerang Kemerdekaan RIawal Pemerintah RI
awal Pemerintah Orde Baru tergambar sebagai berikut:

Tahun Tanaman jati 
(ha)

Tanaman 
rimba (ha) 

Jumlah
(ha)

1942-1949 19.826 5.716 25.542
1950-1959 213.300 239.800 453.100
1960-1969 237.300 477.772 715.537
1970-1979 200.971 1.095.533 1.296.504

Reboidasi 19701979 meningkat tajam berkat 
dukungan APBN yang diberikan Pemerintah Pusat 
melalui Proyek Inpres Reboisasi disamping juga adanya 
partisipasi Pemerintah Daerah dalam reboisasi melalui 
alokasi APBD, bantuan WFP (World Food Program) 
dan dari BUMN terutama Perum Perhutani.

Tahun 19671972 PN Perhutani melakuan reboisasi 
besarbesaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur terutama 
di KPHKPH yang mengalami kerusakan hutan 
yang berat seperti Gundih, Telawa, Pati, Purwodadi, 
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Surakarta, Balapulang, Lawu Ds, Kediri, Blitar, Tuban, 
Madura.

Tahun 19731978 Perum Perhutani melanjutkan 
percepatan reboisasi di seluruh KPH dengan target 
menghabiskan tanah kosong dalam kawasan hutan.
Usaha ini dipopulerkan dengan kegiatan “Speed up 
Reboisasi” dan diakhiri dengan pernyataan habisnya 
tanah kosong di kawasan hutan Perhutani dengan 
prasasti di hutan Badegan KPH Lawu Ds tahun 1978 
diresmikan oleh Menteri Pertanian.

Pada masa 19802017 ada beberapa macam usaha 
reboisasi selain yang biasa ada reboisasi hutan lindung, 
reboisasi HTI, reboisasi hutan rakyat, reboisasi lahan 
kritis yang laporsan statistiknya kurang konsisten 
hingga cukup sulit merangkumnya. Data yang 
bisa dihimpun (mungkin kurang up to date) dapat 
dikemukakan: Reboisasi rutin 19801989 = 1.267.420 
ha, 19901999 = 450.901 ha, 20002009= 1.251.282 
ha dan 20102017=582,183 ha. Tercatat reboisasi HTI 
19972001= 731.128 ha dan reboisasi hutan lindung 
20022006 = 698.623 ha. Yang menjadi keprihatinan 
realisasi reboisasi sering agak jauh dibawah yang 
direncanakan (6570)% dan yang dapat direalisasikan 
juga tingkat keberhasilannya rendah (5560)% itupun 
belum ada jaminan akan keselamatannya hingga akhir 
daur.
3. Penghijauan dan rehabilitasi lahan 

(afforestation)
Penghijauan adalah upaya penghutanan lahan milik 

rakyat yang gundul atau kritis supaya lebih produktif 
dan dapat membantu pengurangan bahaya banjir, erosi 
dan tanah longsor. Sepertinya kurang relevan dibahas 
dalam kaitan dengan kerusakan hutan akan tetapi 
mengingat besarnya peran lahan rakyat ini dalam ikut 
mengendalikan bahaya banjir, erosi dan tanah longsor 
rasanya tidak salah bila ikut diulas dalam tulisan 
ini apalagi Departemen Kehutanan/Kementarian 
Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga memiliki 
organisasi tingkat Direktorat Jendral sejak 1983 yang 
menangani hal ini.

Secara historis dapat digambarkan bahwa sejak 
awal Pemerintahan RI Kementerian Pertanian telah 
membentuk “Panitia Karang Kitri” di tiap provinsi dan 
kabupaten karena Kementerian memiliki data (1955) 
adanya tanah pertanian “bero” (tidak digunakan) seluas 

430.255 ha yang keadaannya gundul dan kritis yang 
dapat menimbulkan bahaya banjir, erosi dan tanah 
longsor. Panitia bertugas untuk membantu rakyat untuk 
menanami lahannya dengan pohonpohonan bernilai 
ekonomis (kopi, jambu monyet, sengon, eucalyptus) 
yang bibitnya disediakan oleh Pemerintah. Panitia 
Karangkitri terdiri dari dinas pertanian, kehutanan, 
kehewanan, perkebunan dan pengairan.

Hasil yang dicapai dari gerakan Karangkitri ini th 
1956=75.000 ha, 1957= 60.000 ha dan 1958=45.000 
ha. Pada tahun 1959 1961 gerakan ini terus menurun 
hingga berhenti sama sekali karena kekuranga biaya dari 
Pemerintah disamping menguatnya pengaruh Barisan 
Tani Indonesia (onderbauw PKI) yang menentang 
gerakan Karangkitri bahkan merusak tanaman 
karangkitri yang sudah jadi (kecuali di Madura).

Pada tahun 1961 dengan dukungan Kementerian 
Pertanian dilakukan Gerakan Penghijauan untuk 
melanjutkan Gerakan Karangkitri yang dipimpin oleh 
Hatin Soedarma ahli konservasi tanah dari Kehutanan 
didikan Amerika yang setelah melakukan lobi, 
kampanye dan peninjauan lapangan diawali dengan 
“Pekan Penghijauan Pertama” di Gunung Mas Bogor.
Pekan Penghijauan dimaksudkan untuk menjadi sarana 
dalam memasyarakatkan upaya penyelamatan tanah 
dan air untuk mencegah bahaya banjir, erosi, tanah 
lancar dan meningkatkan kemakmuran rakyat.

Kiprah Gerakan Penghijauan di lapangan baru dapat 
dilakukan tahun 1966 dengan melakukan survey tanah 
kritis, penguatan organisasi (dibentuknya Direktorat 
Pengawetan Tanah), dukungan politik dan pembiayaan 
dari Pemerintah. Proyek pertama yang ditangani adalah 
rehabilitasi lahan pasca “banjir bandang Solo 1966” 
yang dinyatakan sebagai bencana alam nasional. Badan 
khusus yang dibentuk bernama Proyek Deptan 001 yang 
menangani Gerakan Massal Penghijauan di Kabupaten 
Wonogiri dilanjutkan di KabupatenKabupataen lain di 
Karesidenan Surkarta 19671969.

Selanjutnya dibentuk 23 Proyek Deptan di berbagai 
DAS dan Wilayah Khusus di seluruh Jawa seperti 
DAS Brantas, DAS Madiun, DAS Cimanuk, DAS 
Citarum, DAS Serayu, DAS Ciujung, DAS Cimandiri, 
DAS Citanduy, DAS Pemali, DAS Jratun Seluna, DAS 
Ciliwung/Cisedanae, DAS Luk Ulo, DAS Sampang, 
DAS Madura dan Wilayah Gunung Kidul Yogyakarta. 
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Lahan yang menjadi obyek penghijauan adalah 
tegal, pekarangan, perkebunan rakyat, hutan rakyat, 
pagar hidup, pematang sawah. Perkembangannya 
penghijauan tidak hanya dilakukan di Jawa tetapi juga 
di Sulawesi, Sumatra, Bali, NTT, NTB.

Hasil penghijaun dan rehabilitasi lahan dapat 
digambarkan sebagai berikut: Penghijauan 19661969= 
232.428 ha, 19701979= 1.116.138 ha, 19801989= 
2.116.788 ha,19901999= 1.198.876 ha, 20002009= 
1.326.067ha, 20102017=2.382.518 ha. Rahbilitasi 
lahan kritis 20002009=1.162.695 ha. Pembuatan 
hutan rakyat 20002009= 1.139.190 ha dan 2010
2017= 2.441.86o ha sedangkan Gerhan 20002009= 
284.541 ha.

Sementara itu perkembangan tanah kritis di 
luar dan di dalam hutan terus meluas sampai 2006 
baru kemudian menurun sekitar 3 juta ha setiap 
tahunnya. Datanya adalah tahun 1968=4.324.440 
ha, 1978=7.811.386 ha, 1986= 10.396.000 ha, 1990= 
13.188.200 ha, 2000= 21.024.734 ha, 2006= 30.126.801 
ha, 2011= 27.294.842 ha dan 2013= 24.196.429 ha.

B. PENDEKATAN YURIDIS DAN POLISIONAL
1. Telah dikemukakan di bagian depan tulisan

ini bahwa Pemerintah Hindia Belanda yang
mengambil alih kekuasaan dari Kompeni (VOC)
secara bertahap melakukan Pengurusan Hutan
yang lebih baik atas hutan jati di Jawa yang bernilai
tinggi tetapi rusak parah karena penebangan
yang sembarangan. Usahanya dilakukan dengan
pengangkatan pejabat Inspektur Jendral Hutan,
penyusunan organisasi pelaksana, perekrutan
tenaga ahli kehutanan, penataan hutan, pembagian
wilayah pengelolaan, penyusunan rencana kerja,
pembuatan regelmen hutan, termasuk upaya dan
cara melakukan pengamanan hutan. Dalam kaitan
uapaya pengamanan hutan telah diangkat petugas
khusus bosganger, diberikannya kewenangan
melakuan tindakan polisional kepada para petugas
lapangan di bawah KKPH, dibuatnya KringKring
Pengawasan Lalu Lintas Hasil Hutan dan keharusan 
menggunakan Pas Angkutan Hasil Hutan manakala
mengangkut HH keluar/masuk wilayah kring. Di
dalam perundangundangan hutan dicantumkan
sanksi/ancaman hukuman panjara atau denda

atas tindakan kejahatan/pelanggaran hutan. 
Kewenangan tindakan kepolisisan mengandung 
arti bahwa petugas kehutanan yang diberikan 
wewenang dapat melakukan penangkapan 
tersangka, penyidikan, penggeledahan, penyerahan 
perkara kepada pejabat penunut umum disamping 
melakukan penyelidikan.
Peraturan perundangundangan kehutanan jaman 
Hindia Belanda (terakhir Ordonansi Kehutanan 
1927 dan Verordening Kehutanan 1932) terus 
berlaku hingga tahun 1967 saat diterbitkannya 
UU.N0 5 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan 
Pokok Kehutanan.

2. Pada tahun 1967 berbarengan dengan terbitnya
UU Pokok Kehutanan dan Peraturan Pembentukan
Polisi Khusus dari Angkatan Kepolisian, Kejaksaan
Agung menenbitkan larangan melakukan tugas
“Penyidikan” bagi pegawai negeri yang selama ini
mendapatkan kewenangan tersebut.Yang dapat
melakukan hanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang ditetapkan Kejaksaan Agung atau Penyidik
Polri. Oleh karena itu maka instansi Kehutanan yang 
membutuhkan tenaga penyidik demi kelancaran
tugasnya diperkenankan meminta tenaga bantuan
penyidik kepada Polri untuk bekerja secara full time 
di instansi kehutanan yang memintanya seperti
yang dilakukan PN. Perhutani dengan mengangkat
dalam jabatan “Perwira Keamanan”/PAKAM di
tiaptiap KPH yang sangat membutuhkan dari
Perwira Polri yang diperbantukan kepada Perhutani.
Pakam ini selain bertindak sebagai penyidik diberi
tugas juga untuk mengkoordinasikan seluruh
kegiatan pengamanan hutan di KPH dimana ia
bertugas; dibantu para Polsus Kehutanan yang ada
di KPH yang disebut Polisi Kehutanan Mobil untuk
membedakan dengan Polisi Hutan di bawah KRPH
yang disebut Polisi Hutan Teritorial.
Dengan terbitnya KU Hukum Acara Pidana
(KUHAP) No. 8 yang diikuti dengan PP No. 27 Tahun 
1983 tegas dinyatakan bahwa petugas kehutanan
tidak lagi memiliki wewenang penyidikan seperti
yang pernah didapat selama puluhan tahun yang
lalu.

3. Pada tahun 1980 dibentuk Tim Khusus Kehutanan
yang  mengikut sertakan anggota ABRI atas dukungan  
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Menhamkam untuk menanggulangi gangguan 
keamanan hutan yang semakin meningkat di hutan 
produksi, hutan lindung dan hutan konservasi 
terutama di Luar Jawa. Pada tahun 1983 telah 
dapat diangkat 6.059 Polsus Kehutanan, 605 PPNS 
dan 1945 Satpam. Senjata api yang disimpan sendiri 
1436 pucuk dan yang disimpan Polri 259 pucuk, 
sarana angkutan 964 buah, sarana komunikasi 382 
buah pos keamanan 400 buah. Tahun 2007 jumlah 
Polsus Kehutanan menjadi 7.664 terdiri dari Polhut 
6726 orang, anggota SPORC 755 orang dan TPKL 
183 orang.

4. Tahun 1990 terbit UU No. 5 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan
pada tahun 1999 terbit UU No. 41 tentang Kehutanan 
dimana dalam kedua UU tersebut telah ditetapkan
berbagai tindak pidana dan pelanggaran terhadap
hutan dan sumber daya alam hayati beserta sanksi
sanksi hukumnya. Juga terdapat ketentuan tentang
wewenang Polsus Kehutanan dan PPNS.

C. PENDEKATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
1. Dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat luas

dan utamanya masyarakat sekitar hutan tentang
pentingnya hutan sebagai penyangga kehidupan
dan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek
ekonomi, perlindungan, aestetika, konservasi, dan
sebagainya agar masyarakat dapat ikut melindungi/
menjaganya.

2. Usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat di
dalam dan di sekitar hutan diawali (19731977)
dengan proyekproyek prosperity approach di
Jawa dengan peningkatan upah kerja, bantuan
sarana pertanian (pupuk, bibit, insektisida),
pembangunan rumah tinggal sementara
(basecamps), pembangunan kaptering air,
penyediaan areal untuk pemungutan kayu bakar
dan rumput makanan ternak, peningkatan
ketrampilan berkarya, perlebahan dan sebagainya.
Pada tahun 1978 diselenggarakan Konggres
Kehutanan Dunia ke VIII dimana para pesertanya
mendapat kesempatan melakukan peninjauan
lapangan ke proyekproyek tersebut. Seusai
Kongres terbit keputusankeputusan diantaranya
perlu dikembangkan doktrin “Forest for People”

dan pembangunan masyarakat di dalam dan di 
sekitar hutan “Community Development”.
Dalam tindak lanjut pelaksanaanya Perhutani 
membentuk proyekproyek Pembangunan 
Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di berbagai daerah.
Dalam PMDH ini pesanggem dan pekerja hutan 
bergabung membentuk Kelompok Pembangunan 
yang terorganisai, berperan langsung, berkreasi, 
berdiskusi, berinteraksi dan berproses memajukan 
usahanya dibantu Perhutani dan Pihak Terkait. 
Perkembangannya PMDH juga dilaksanakan di 
Luar Jawa.

3. Selanjutnya dilakukan peningkatan peran
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam
ikut serta melakukan pembangunan hutan dalam
bentuk Pengusahaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) pada areal tanaman baru atau dibawah
tegakan dimana masyarakat secara intens terlibat
dalam proses pembangunan hutan dan produksi
pertanian hingga pemasaran hasilhasilnya.
Bantuan diberikan juga dalam mempermudah
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fasilitas permodalan,pengolahan hasil, bimbingan 
teknis dan sebagainya.
Akan tetapi segala usaha tadi belum nampak adanya 
pengaruh yang berarti dalam menekan gangguan 
keamanan hutan atau mengurang kerusakan hutan.

4. Rekayasa usaha peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sekitar hutan yang masih banyak
tergolong masyarakat miskin terus dilakukan
yaitu dengan memperluas akses masyarakat 
melalui PHBM yang disempurnakan yang disebut
“Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 
antara lain dengan pemberian waktu pengusahaan
yang lebih lama (bisa 35 tahun), adanya kepastian
hukum (pemberian sertifikat), bimbingan usaha,
dan lainlain. Lahan hutan yang akan dibagikan
kepada rakyat untuk KAUPS ini di seluruh Indonesia 
mencapai 12,7 juta ha sekarang sudah dibagikan 4
juta ha. Mudahmudahan cara ini akan membawa
hasil hutan terbangun baik, rakyat sejahtera, hutan
negara tidak hilang terutama sekali di Jawa yang
hutannya sudah minim sekali (hanya 17% luas
daratan) penduduknya sangat padat membutuhkan
air kehidupan yang besar. Kendalikan dan awasi
dengan baik dalam pelaksanaannya, tegakan 
hukumnya.

 

 

PENUTUPAN LAHAN HUTAN
Kerusakan hutan berikut dampak negatifnya harus 

diperbaiki dengan membangun kembali hutanhutan 
yang rusak tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya. Usaha untuk membangun kembali hutan 
yang rusak dapat dilakukan dengan penanaman kembali 
(reboisasi, reklamasi, rehabilitasi) atau permudaan 
hutan secara alami. Di luar kawasan hutan dilakukan 
dengan gerakan penghijauan dan pembuatan hutan 
rakyat. Ujungujungnya ingin mendapatkan tutupan 
lahan yang baik.

Data penutupan lahan hutan tahun 2010 
menunjukan angka 99,674 juta ha, dibanding dengan 
luas kawasan hutan 133,5 juta ha berarti persentase 
tutupan lahan hutan mencapai tutupan sebesar 
74,7% dan jika dibandingkan luas daratan 187,8 juta 
ha persentasenya mencapai 53,1%. Luas hutan yang 
belum tertutup (tanah kosong, belukar, dalam proses 
kegiatan) = (133,50099,674) juta ha= 33,826 juta ha 

atau 25,3%.
Data terakhir tahun 2017 menunjukan angka areal 

berhutan 93,9 juta ha menurun 5,774 juta ha dari tahun 
2010. Luas penutupan hutan ini meruapakan 50,04% 
luas daratan tetapi luas kawasan hutan menurun dari 
133,5 juta ha menjadi 125,92 juta ha atau berkurang 
7,58 juta ha sehingga persentase tutupan lahan hutan 
terhadap luas kawasan hutan menjadi 93,9: 125,92 = 
74,57%. Jadi kalau hanya melihat persentase tutupan 
hutan terhadap luas kawasan hutan sepertinya tidak 
ada perubahan tapi jika dilihat angka luas penutupan 
sebenarnya terjadi penurunan yang besar yaitu 5,774 
juta ha dimana dan apa sebabnya? Patut diduga adanya 
kerusakan hutan yang besar.

PENUTUP
Demikian sekilas gambaran tentang kerusakan 

hutan di Indonesia dan upayaupaya mengatasinya 
sejak dimulainya upaya pengurusan/pengelolaan hutan 
pada masa Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1808 
hingga saat terakhir ini. Perusakan hutan Indonesia 
ternyata sudah terjadi sejak lebih dari 250 tahun yang 
lalu dalam skala ukuran dan kualitas yang berbeda dari 
waktu ke waktu tetapi trendnya secara keseluruhan 
menunjukan peningkatan. Penyebab meningkatnya 
kerusakan hutan terutama dikarenakan jumlah 
penduduk yang meningkat pesat terutama selama 80 
tahun terakhir, pesatnya perkembangan teknologi dan 
peralatan penebangan, saranaprasarana angkutan 
dan pengolahan hasil hutan, meningkatnya tuntutan 
kebutuhan hidup, digunakanya hutan sebagai media 
maraup keuntungan pribadi bagi kepentingan politik, 
kekuasaan dan perolehan kekayaan tanpa peduli akan 
akibat yang ditimbulkan dari perusakan hutan yang 
membawa penderitaan masyarakat banyak.

Penguasa yang diberi kewenangan melakukan 
Pengurusan Hutan yang baik telah terus menerus 
berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan dan 
penangulangan terhadap perbuatanperbuatan merusak 
hutan, melakukan perbaikanperbaikan terhadap 
hutan yang rusak dan mencari caracara baru bagi 
keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan 
kerusakan hutan. Namun sejauh ini hasilnya dapat 
dikatakan belum memuaskan sebagaimana yang 
diharapkan.
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Puji syukur saya panjatkan ke 
hadirat Allah Swt., yang telah 
menganugerahkan kekuatan dan 
kesehatan sehingga kita bisa hadir 
di Balai Senat Universitas Gadjah 
Mada. Saya dan keluarga mengucap
kan terima kasih kepada tamu 

undangan sekalian yang telah berkenan untuk hadir 
dan memberikan doa restu pada acara pidato 
pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam bidang 
ilmu Pengelolaan Satwa Liar, dengan judul Merawat 
Hubungan ManusiaSatwa Liar. Judul ini saya 
pilih karena masih kencangnya narasi yang 
mendikotomikan kepentingan manusia dan satwa liar. 
Orasi ini mencoba memberi perspektif kecil bahwa 
merawat satwa liar pada hakikatnya terdalam adalah 
merawat masa depan umat manusia.

KECEMASAN-KECEMASAN MANUSIA
Abad XXI adalah abad yang menentukan, karena 

manusia telah dan akan terus mengubah bumi dengan 
begitu cepat dan radikal. Kita tidak perlu mencemaskan 
keberlanjutan bumi. Perubahan iklim yang ekstrem, 
bencana alam hebat, terpecahnya benua, silih 
bergantinya daratan dan lautan, serta fase hangat dan 
dingin telah terjadi. Bumi tetap berputar dan kehidupan 
tetap berlangsung. Berubahubahnya kondisi bumi 
membuat kelompok jenis makhluk hidup yang satu 
punah digantikan oleh kelompok yang lain. Tidak 
di semua era kondisi bumi cocok untuk kehidupan 
manusia. Pada era holosen, sejak 11.700 tahun yang lalu, 
keadaan iklim cukup stabil sehingga memungkinkan 
peradaban manusia berkembang. Manusia harus 
memikirkan masa depannya karena perubahan yang 
dilakukan dapat menjadikan bumi tidak layak huni.

Tidak terbayangkan bahwa dengan jumlahnya yang 
sekarang mencapai lebih dari 7 miliar, manusia pernah 
berstatus sebagai spesies yang terancam punah akibat 
perubahan iklim yang hebat. Populasi bottleneck yang 
dialami manusia terjadi sekitar 150.000 tahun yang 
lalu, ketika bumi mengalami masa es yang panjang yang 
dikenal dengan Marine Isotop Stage 6 (MIS6). Saat 
itu, mungkin hanya ada satu populasi kecil manusia di 
bumi yang hidup di pantai Afrika Selatan. Hal ini yang 
menjelaskan mengapa Homo sapiens populasinya 
sangat besar dengan sebaran geografis yang sangat luas, 
tetapi keanekaragaman genetikanya rendah. Salah satu 
kunci keberhasilan populasi tersebut untuk bertahan 
hidup adalah keunikan komposisi tumbuhan dan satwa 
sebagai sumber kalori (Marean, 2019).

Saat ini, manusia memiliki teknologi yang luar 
biasa, yang mampu mengubah ekosistem bumi dalam 
skala yang luas. Ironisnya, pada saat begitu berkuasa, 
manusia cemas akan ancamanancaman yang 
akan mengganggu masa depannya. Kecemasan yang 
bersumber pada kemungkinan akan menurunnya 
kesesuaian habitat bumi. Sementara itu, mereka 
merasakan komitmen pemimpin dunia dan negara 
serta komitmen individu masyarakat global untuk 
merawat habitat bumi, lemah.

Pada tahun 2019, World Economic Forum 
menerbitkan hasil Global Risk Perception Survei untuk 
mengetahui persepsi masyarakat tentang risiko yang 
paling berbahaya untuk masa depan manusia. Risiko 
yang diukur ada lima jenis, yaitu ekonomi, lingkungan, 
geopolitik, sosial, dan teknologi. Selama tiga tahun 
berturutturut, risiko lingkungan selalu menduduki 
tingkat teratas, baik dalam dampak kerusakan 
(impact) maupun terjadinya peluang (likelihood). 
Risiko lingkungan meliputi cuaca ekstrem, kegagalan 

MERAWAT HUBUNGAN
MANUSIA–SATWA LIAR

Oleh: Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pengelolaan Satwa Liar

Pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Disampaikan di depan Rapat Terbuka Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada

pada tanggal 25 Februari 2020 di Yogyakarta
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kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, 
bencana alam, punahnya biodiversitas dan rusaknya 
ekosistem, serta bencana di lingkungan buatan.

Metode untuk mengukur seberapa jauh manusia 
mengusik sistem bumi sehingga berpotensi membuat 
bumi tidak stabil disebut dengan konsep planetary 
boundary (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 
2015). Ada sembilan proses global yang diukur sebagai 
parameter penanda batas level usikan manusia, yaitu 
(1) perubahan iklim; (2) integritas biosfer; (3) penipisan 
ozon; (4) pengasaman laut; (5) siklus biokimia; (6)
perubahan sistemlahan; (7) konsumsi air tawar; (8)
muatan aerosol atmosfer; dan (9) polusi kimiawi.

Secara global, usikan manusia yang telah melampaui 
batas aman dan masuk pada zona ketidakpastian dengan 
risiko tinggi adalah integritas biosfer yang diukur dari 
laju kepunahan keanekaragaman hayati, dan aliran 
biokimia, terutama fosfor dan nitrogen. Perubahan 
iklim masuk dalam zona ketidakpastian dengan risiko 
yang meningkat. Pada level global, perubahan sistem 
lahan berada pada zona ketidakpastian dengan risiko 
yang meningkat, tetapi untuk Indonesia perubahan 
sistem lahan berada pada zona ketidakpastian dengan 
risiko tinggi (Steffen et al., 2015).

Tandatanda penurunan kapasitas bumi 
selama 50 tahun terakhir ditengarai oleh hilangnya 
seperlima bunga tanah, seperlima lahan yang cocok 
untuk pertanian, sepertiga tutupan hutan (Chivian 
& Bernstein, 2008), pemanenan melebihi 27% dari 
stok ikan, dan 40% populasi manusia mengalami 
krisis air (Bartelmus, 2008). Selama 40 tahun terakhir, 
populasi satwa liar menurun sebanyak 40% (WWF, 
2018). Sementara itu, jumlah manusia meningkat tiga 
kali lipat selama 50 tahun terakhir. Total biomassa 
manusia dan hewan piaraannya mencapai 96% dari 
total biomassa seluruh hewan menyusu (BarOn et al., 
2018).

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN ANCAMAN 
TERHADAP SATWA LIAR

Salah satu akibat serius tidak terkendalinya aktivitas 
manusia adalah kepunahan keanekaragaman hayati. 
Saat ini, nilai laju kepunahan jenis berkisar antara 100–
1.000 kepunahan/juta spesies per tahun (K/JST) atau 
100–1.000 kali lebih tinggi dari pada laju kepunahan 

alami. Kurang lebih 10–30% spesies mamalia, burung, 
dan amfibi terancam punah (Millenium Ecosystem 
Assessment, 2005). Sekarang, kita telah memasuki 
gelombang kepunahan massal yang ke6. Peristiwa 
kepunahan ke5 terjadi sekitar 65 juta tahun lalu yang 
menyebabkan musnahnya jenisjenis dinosaurus.

Perdagangan global satwa liar ancaman serius 
untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Pasar gelap 
satwa liar adalah bisnis yang sangat menguntungkan 
setelah obatobat terlarang, persenjataan, dan barang
barang palsu (Campbell et al., 2019). Nilai jual beli 
satwa ilegal ditaksir antara USD 7–23 M per tahun 
dan dioperasikan oleh organisasi kriminal yang sangat 
profesional. Perdagangan satwa liar adalah bentuk 
kejahatan transnasional yang sangat serius dan 
terkait dengan bentukbentuk kejahatan yang lain, 
seperti korupsi dan penguatan jaringan kriminal 
internasional. Perdagangan satwa liar ilegal juga 
mendorong penyebaran penyakit infeksi. Meningkatnya 
kemakmuran di Asia menyebabkan semakin besarnya 
permintaan bendabenda mewah yang berasal dari 
satwa liar. Dalam beberapa dekade terakhir, Asia 
menguasai permintaan pasar jenisjenis satwa liar 
eksotik. Indonesia menjadi penyuplai utama produk
produk ilegal satwa liar di Asia (Linkie et al., 2018).

Seluruh kawasan Indonesia merupakan hot 
spot yang paling panas, yaitu kawasan dengan 
keanekaragaman hayati tinggi, tetapi ancamannya juga 
sangat tinggi (Myers et al., 2000). Salah satu ukuran 
hot spot adalah laju hilangnya habitat. Dengan makin 
berkurangnya habitat, potensi konflik antara manusia 
dan satwa liar makin meningkat. Adanya serangan 
harimau, gajah, dan monyet ekor panjang ke lahan 
garapan manusia adalah akibat dari perebutan ruang 
hidup antara manusia dan satwa liar. Pada umumnya, 
hilangnya habitat terjadi akibat perubahan hutan 
menjadi lahanlahan budi daya (pertanian, perkebunan, 
dan hutan tanaman industri) dan infrastruktur yang 
dianggap lebih produktif dan lebih relevan untuk 
perekonomian negara. Richard Noorgard (1994), 
seorang ekologekonomis, menyatakan bahwa sejak 
revolusi industri, sistem sosial berkoevolusi dengan 
sistem alam melalui eksploitasi minyak bumi dan batu 
bara. Sejak era hidrokarbon, sistem sosial tidak lagi 
bisa berinteraksi secara harmonis dengan sistem alam 
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ditandai dengan tekanan yang sangat besar terhadap 
lingkungan (Torkar dan Mcgregor, 2012; Collado
Ruano, 2016). Masyarakat global harus secepatnya 
menyadari ketidakberlanjutan sistem sosial ekonomi 
saat ini yang dimotori empat penggerak, yaitu ilmu, 
teknologi, industri, dan kapitalisme (ColladoRuano, 
2016).

Pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan 
batas biofisik bumi dan lebih berfokus pada 
kesejahteraan manusia serta biodiversitas (Martin et al., 
2016). Perjanjian Paris (2016) tentang perubahan iklim 
global merupakan awal yang baik tentang kesadaran 
adanya batas biofisik yang tidak boleh terlampaui. 
Kebakaran hutan yang terus terjadi merupakan satu 
indikasi terlampauinya tipping point dalam ekosistem 
tersebut. Adaptasi terhadap tipping point memerlukan 
perubahanperubahan besar dalam nilai, prioritas, dan 
institusi, khususnya institusi ekonomi (O’Riordan dan 
Lenton, 2014).

Dari perspektif ekonomi, keanekaragaman hayati 
berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan manusia. 
Jasa ekosistem yang diperankan oleh biodiversitas 
seperti penyerbukan, pemurnian air, pencegahan 
banjir, dan penyerapan karbon ditaksir bernilai USD 
125–140 triliun per tahun, lebih dari separuh global 
GDP. Kerugian akibat tidak adanya tindakan untuk 
mencegah hilangnya biodiversitas sangat tinggi. Dari 
tahun 1997–2011, hilangnya jasa ekosistem akibat 
perubahan lahan ditaksir USD 4–20 triliun, sedangkan 
dari degradasi lahan USD 6–11 triliun per tahun (OECD, 
2019). Secara global, lebih dari separuh populasi 
manusia, bergantung langsung pada keanekaragaman 
hayati. Satwa liar mendukung kehidupan 15% populasi 
manusia, dan merupakan sumber utama protein bagi 
lebih dari 1 miliar penduduk termiskin. Nilai total 
pemanenan satwa liar diperkirakan mencapai USD 400 
M. Penurunan populasi satwa liar dapat meningkatkan 
ketidakstabilan regional dan peningkatan terorisme di
beberapa negara (Brashares et al., 2014).

SATWA LIAR DAN MANUSIA MODERN
Meskipun perhitungan ekonomi merupakan faktor 

penting dalam kajian interaksi manusia dan satwa 
liar, tetapi hal itu belum mencakup keseluruhan 
dimensi hubungan manusia dan satwa liar. Satwa liar 
bukan sekedar sumber daya atau komoditas yang bisa 

diperjualbelikan atau dinilai dengan uang. Faktor utama 
yang melandasi hubungan manusia dan satwa liar 
adalah psikologis. Oleh sebab itu, meskipun manusia 
modern sangat terbatas interaksinya dengan satwa 
liar, tetapi ketertarikan dan perhatiannya terhadap 
satwa liar tidak pernah berhenti. Terbukti dari semakin 
populernya ekowisata satwa liar, semakin banyaknya 
organisasi-organisasi pecinta satwa dan fotografi satwa, 
semakin banyaknya majalahmajalah dan buku satwa 
liar, serta semakin beragamnya film-film tentang satwa 
liar yang disiarkan melalui media audiovisual.

Hubungan antara manusia dan satwa liar memiliki 
akar evolusi yang dalam, dengan segala kompleksitas 
dan keragamannya. Salah satu penjelasan tentang 
keinginan manusia untuk selalu terhubung dengan alam 
adalah Hipotesis Biophilia (cinta kehidupan) gagasan 
Edward Wilson. Kerangka berpikir tersebut banyak 
digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian
penelitian terkait dengan hubungan antara manusia 
dan alam, hewan kesayangan, dan satwa liar.

Kesadaran tentang keintiman hubungan antara 
kehidupan manusia dengan lingkungan alami 
memengaruhi, baik kesehatan fisik maupun mental 
manusia. Kesempatan untuk berinteraksi dengan 
alam dan satwa liar dapat berpengaruh terhadap 
ketenangan emosi dan pengurangan stres (Clayton & 
Myers, 2017). Hewan liar merupakan obyek penting 
untuk pengalaman langsung (pengamatan di alam), 
pengalaman tidak langsung (difasilitasi oleh kebun 
binatang), dan pengalaman simbolik dan literasi.

Di Amerika Utara, program pengalaman di alam 
liar (Wilderness Experience Programs) merupakan 
kegiatan yang populer untuk pemuda dan orang dewasa. 
Fokus program ini bervariasi, yaitu murni untuk ke
giatan pendidikan, program pertumbuhan personal, dan 
program terapi. Hubungan humanistik terjadi terutama 
dengan hewanhewan liar yang memiliki ukuran tubuh 
besar, intelegensi yang tinggi, dan yang hidup secara 
sosial. Pemeliharaan hewan kesayangan di masyarakat 
modern adalah ekspresi keinginan manusia untuk 
terhubung dengan alam. Studi kontemporer dan antar
budaya menunjukkan bahwa hubungan antara manusia 
dan hewan kesayangan tidak bisa hanya dijelaskan dari 
aspek kegunaan atau “alat mainan”, tetapi lebih terkait 
pada hubungan perawatan, perlindungan, dan ikatan 
emosional (Clayton & Myers, 2017).

38 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Artikel Utama



Satwa liar juga memberikan kontribusi besar 
pada perkembangan ilmu kesehatan. The Center for 
Health and Global Environment di Harvard Medical 
School dengan dukungan PBB menerbitkan buku yang 
berjudul Sustaining Life: How Human Health Depends 
on Biodiversity. Fokus dari buku ini adalah tujuh grup 
organisme yang memiliki peran kunci untuk kesehatan 
manusia, serta menguraikan bagaimana pengaruh 
hilangnya organisme tersebut terhadap manusia. Dari 
tujuh grup organisme tersebut, enam grup di antaranya 
adalah jenis satwa liar, yaitu jenisjenis dari kelas 
amfibi, jenis-jenis beruang, primata, hiu, siput kerucut, 
dan belangkas (Chivian & Bernstein, 2008). Sebagai 
ilustrasi, amfibi mengandung komponen-komponen 
kimia yang berguna untuk menemukan obatobat 
baru penghilang rasa sakit dan pengendalian tekanan 
darah tinggi. Mereka memiliki peran kunci untuk 
riset biomedis. Amfibi juga bisa memberi petunjuk 
untuk mencegah bakteri mengembangkan mekanisme 
resistan terhadap antibiotika. Suatu fenomena yang 
memicu kekhawatiran besar di kalangan dokter dalam 
pencegahan infeksi bagi pasien (Chivian & Bernstein, 
2008).

LANDASAN ETIS HUBUNGAN MANUSIA DAN 
SATWA LIAR

Dari perspektif epistemologi integratif, manusia 
adalah subsistem dari alam. Interaksi evolutif resiprokal 
yang kompleks antara manusia dengan kelompok jenis 
lain dan lingkungan alamnya, yang menyebabkan 
mereka dapat hidup bersama dan memodifikasi satu 
dengan yang lain dalam waktu yang sangat lama disebut 
dengan koevolusi. Dalam perspektif koevolusi tidak 
ada spesies yang lebih penting dari pada spesies lain, 
dan tidak ada spesies yang tidak berharga. Oleh sebab 
itu, semua spesies harus dihargai keberadaannya, dan 
tidak bisa dinilai sematamata sebagai sumber daya.

Albert Einstein berpendapat, manusia yang terbatas 
dalam ruang dan waktu adalah potongan kecil dari alam 
semesta. Kenyataannya, mayoritas manusia dipenjara 
oleh perasaan, pengalaman, dan ilusi kesadarannya 
bahwa dia terpisah dan berada di atas alam. Tugas 
utama agama adalah membebaskan diri manusia dari 
penjara tersebut dengan memperluas lingkaran kasih 
sayang untuk merangkul semua makhluk hidup dan 
seluruh alam. Makin jauhnya jarak antara dunia alam 

dan dunia sosial sejak revolusi industri menyebabkan 
manusia sulit menyadari konsekuensi perbuatannya 
terhadap alam.

Pada waktu sebelumnya, landasan etis konservasi 
telah disampaikan oleh seorang rimbawan sekaligus 
Bapak Ilmu Pengelolaan Satwa Liar di Amerika Serikat, 
Aldo Leopold dengan mengubah peran manusia dari 
penakluk alam menjadi anggota komunitas yang di 
dalamnya ada tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan. 
Landasan Etika Lahan Leopold yang singkat dan 
berbunyi: “Individu adalah anggota komunitas yang 
tersusun atas bagianbagian yang saling tergantung satu 
dengan yang lain”, ini adalah ramuan dari pemikiran 
Charles Darwin tentang etika menurut sejarah alam dan 
ekologi komunitas oleh Charles Elton. Pada gilirannya 
Darwin mendasarkan pemikirannya pada filsafat moral 
dari David Hume dan Adam Smith (Callicot, 2005). Apa 
yang disampaikan Einstein dan Leopold sebenarnya 
adalah nilai moral utama konservasi keanekaragaman 
hayati.

VISI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
Keanekaragaman hayati adalah infrastruktur 

ekologis yang tidak tergantikan oleh teknologi. Visi 
baru tata kelola keanekaragaman hayati mestinya lebih 
menekankan pada ekosistem dan biodiversitas sebagai 
solusi, bukan pembatas ruang gerak manusia. Untuk 
itu diperlukan inovasi ilmu, teknologi, dan tata kelola. 
Konservasi keanekaragaman hayati sebagai bahasa 
kaum elite sulit dipahami oleh masyarakat. Sebagian 
dari mereka tidak paham relevansi konservasi (versi 
kaum elite) dengan peri kehidupannya.

Konservasi kerap kali diasosiasikan dengan 
perlindungan satwasatwa karismatik seperti harimau, 
gajah, orang utan atau badak, serta pendirian 
kawasan konservasi. Pengertian ini tidak sepenuhnya 
keliru, tetapi tidak lengkap. Pemisahan produksi 
dan konservasi bersifat sangat artifisial karena pada 
hakikatnya, konservasi adalah basis fundamental 
dari kapasitas produksi dan keberlanjutan ekosistem. 
Keanekaragaman hayati adalah jantung dari aktivitas 
ekonomi, terutama di sektor pertanian, peternakan 
kehutanan, perikanan, dan ekowisata. Terdapat 
hubungan yang kuat antara keanekaragaman jenis 
dengan karakteristik penting ekosistem, yaitu 
produktivitas, siklus biogeokimia, serta stabilitas dalam 
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menghadapi gangguan (SchererLorenzen, 2014).
Kawasan produksi bisa saja memiliki keaneka

ragaman hayati lebih tinggi daripada kawasan 
konservasi. Banyak hewanhewan terancam punah, 
menemukan kondisi habitat yang optimal justru 
di kawasan produksi. Konservasi juga tidak hanya 
berfokus pada spesies bendera atau spesies karismatik. 
Pemilihan spesies bendera, misal orang utan atau 
harimau, tidak terkait langsung dengan perannya 
dalam ekosistem, tetapi lebih disebabkan posisi mereka 
sebagai spesies ikonis yang populer. Penggunaan 
spesies tersebut sebagai simbol gerakan konservasi 
tentu akan lebih mudah membangkitkan motivasi 
masyarakat dalam program konservasi.

Namun demikian, beberapa spesies, seperti harimau 
adalah spesies bendera sekaligus spesies memiliki 
peran penting dalam mengatur ekosistem secara top-
down. Beberapa spesies bendera sekaligus juga spesies 
payung, misalnya gajah dengan badannya yang besar 
dan daerah jelajah yang luas. Sebagai spesies payung, 
perlindungan populasi gajah dan habitatnya akan secara 
tidak langsung ikut melindungi satwasatwa yang lebih 
kecil dengan daerah jelajah yang lebih sempit.

Peran spesies yang kecil dan tidak populer seperti 
invertebrata dan mikroorganisme tidak bisa diabaikan. 
Peran mereka sebagai pengurai, satu proses kunci 
dalam siklus hara yang akan menjaga ekosistem tetap 
berfungsi, tidak tergantikan. Ekosistem yang sehat dan 
produktif merupakan resultante dari interaksi berjuta
juta spesies dan interaksi antara beragam spesies 
tersebut dengan lingkungannya. Interaksi tersebut 
membentuk siklus alami yang kompleks, mulai dari 
siklus yang berumur pendek, misalnya mikroba yang 
memecah komponenkomponen kimia beracun sampai 
dengan siklus yang panjang dan berskala luas, misalnya 
siklus air dan karbon. Hilangnya beberapa spesies dapat 
menyebabkan terganggunya beberapa proses kunci 
yang penting untuk produktivitas dan keberlanjutan 
ekosistem bumi (Hooper et al., 2012).

Kemajuankemajuan pemikiran dibutuhkan untuk 
menjadikan konservasi keanekaragaman hayati bukan 
lagi konsep abstrak, tetapi kebutuhan riil manusia. 
Upaya global untuk mengintegrasikan kajiankajian 
ekologi, ekonomi, sosial, dan institusi untuk lebih 
memperjelas mata rantai hubungan antara biodiversitas, 

ekosistem, jasa ekosistem, dan kesejahteraan manusia 
telah dilakukan.

Di antara kemajuankemajuan penting tersebut, 
pertama, Millenium Ecosystem Assessment (2005) 
yang merupakan upaya penilaian global terhadap 
status semua ekosistemekosistem penting. Temuan 
mengejutkan penilaian ini adalah bahwa dua pertiga jasa 
ekosistem dunia telah mengalami penurunan. Fakta 
ini menarik perhatian para pemimpin dunia. Kedua, 
kemajuan ilmu dalam memahami proses dan fungsi 
ekosistem, yang telah memungkinkan penyusunan 
model (dengan derajat ketidakpastian tertentu) dampak 
keputusan penggunaan lahan dan pengelolaan sumber 
daya terhadap berbagai macam jasa ekosistem. Ketiga, 
metode kualitatif dan kuantitatif, ilmu sosial telah 
diintegrasikan dengan metode penilaian ekonomi 
untuk pengukuran penyediaan jasa ekosistem secara 
spasial sehingga arti penting jasa ekosistem secara 
sosial, kultural dan keuntungan finansial dapat ditaksir, 
dan bagaimana keuntungan tersebut terdistribusi 
ke berbagai segmen sosial dapat dipahami dan 
diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan 
(Daily dkk., 2011).

Di level nasional, UU No. 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, 
telah dengan tepat mengintegrasikan biodiversitas 
dan ekosistem sebagai satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan, karena pemeliharaan ekosistem adalah 
syarat mutlak terpeliharanya keanekaragaman hayati 
beserta pemanfaatannya. Namun demikian, undang
undang yang sangat dipengaruhi oleh Strategi 
Konservasi Dunia tahun 1980 ini, masih memerlukan 
beberapa penyempurnaan. Terutama terkait tidak 
cukupnya pengaturanpengaturan yang menyangkut 
hubungan sistem alam dengan sistem sosial. Aspek
aspek demokrasi, hak asasi manusia, kemanfaatan 
dan pemerataan manfaat sumber daya alam, serta 
tingkat partisipasi rakyat perlu lebih ditekankan secara 
eksplisit.

INOVASI METODOLOGI KONSERVASI SATWA LIAR
Dalam praktiknya, konservasi satwa liar di 

Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat. 
Meskipun di atas sudah diuraikan tentang nilainilai 
satwa liar bagi kemaslahatan manusia, tetapi kesadaran 
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konservasi satwa liar masih sangat rendah, baik di 
level masyarakat maupun para pengambil kebijakan. 
Tidak mudah untuk mendamaikan konflik-konflik 
kepentingan dalam perebutan ruang hidup antara 
satwa liar dan manusia dalam realitas sosioekonomi 
Indonesia. Lemahnya inovasi teknologi pertanian dan 
rendahnya ketersediaan lahan akan meningkatkan 
kompetisi satwa dan manusia. Ini adalah tantangan 
terberat bagi para konservasionis satwa liar.

Ilmu konservasi satwa liar selalu menekankan 
keseimbangan kepentingan kelestarian populasi 
satwa liar sebagai target pengelolaan, jenisjenis yang 
berasosiasi dan habitat di satu sisi, dengan kepentingan 
manusia di sisi yang lain. Konservasi satwa liar adalah 
ilmu sekaligus seni. Seni yang dimaksud di sini adalah 
kemampuan dalam meramu berbagai disiplin ilmu, 
serta melakukan komunikasi dan persuasi dengan para 
pemangku kepentingan. Praktik konservasi satwa liar 
selalu membutuhkan ilmu dan sekaligus pertimbangan
pertimbangan etika, budaya, persepsi manusia, dan 
aturanaturan hukum (Bolen & Robinson, 2003). 
Implementasi konsep jasa ekosistem dan tuntutan 
perkembangan demokrasi dan teknologi informasi 
menuntut inovasiinovasi metodologi konservasi satwa 
liar.

Konservasi satwa liar pada dasarnya membutuhkan 
metodologi transdisipliner, yaitu integrasi dan 
koordinasi disiplindisiplin ilmu dengan inovasi 
masyarakat. Problema konservasi satwa liar di 
Indonesia sering kali menemukan jalan buntu tanpa 
pemecahan karena sempitnya sudut pandang dan 
penerapan ilmuilmu lingkungan ortodoks (meminjam 
istilah Forsyth, 2003), yang memandang problem 
secara simpel dan mengabaikan kompleksitas kondisi 
setempat.

Suatu contoh, jika ada masyarakat yang mendiami 
kawasan konservasi maka selalu diasumsikan akan 
mengganggu keberadaan satwa liar, dan solusinya 
adalah dengan penegakan hukum. Secara umum, 
tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan manusia pasti 
mengganggu populasi dan habitat satwa liar. Namun, 
dalam pemecahan masalah, generalisasi akan membawa 
keadaan menjadi lebih buruk. Konteks lokal sangat 
penting untuk dipertimbangkan dalam mencapai solusi 
yang optimal. Cara penyelesaian dengan penegakan 

hukum berasumsi seolaholah tidak ada jalan tengah 
yang mampu menjamin koeksistensi antara satwa liar 
dan manusia. Ketidakmampuan mencari jalan tengah 
adalah bentuk kemandekan ilmu. Mestinya dari setiap 
problem akan muncul pengetahuan baru sebagai hasil 
dialog berbagai disiplin ilmu dengan masyarakat.

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan 
konservasi satwa liar, yang ditandai dengan 
berkembangnya berbagai perspektif yang umumnya 
saling berlawanan, tetapi absah menurut logikanya 
masingmasing, maka kajian hanya dengan berdasar
kan satu sudut pandang menjadi tidak relevan lagi. 
Metode pendekatan transdisipliner berdasarkan pada 
aksiomaaksioma berikut. Satu, harus ada pengakuan 
terhadap keragaman pandangan. Masingmasing 
disiplin ilmu terletak sejajar tidak ada yang lebih tinggi 
atau lebih rendah. Dua, para ilmuwan harus mampu 
mengembangkan metode memperoleh pengetahuan 
baru dengan kerangka berpikir dan proses diskusi 
interaktif dengan menanggalkan dindingdinding 
pemisah antar disiplin ilmu. Tiga, proses diskusi 
harus menimbang dengan cermat kondisi spesifik 
lokal untuk menemukan akar permasalahan. Empat, 
harus ada kesepakatan bersama adanya solusi yang 
optimum untuk kondisi spesifik tersebut. Lima, ilmu 
konservasi bukanlah ilmu yang bebas nilai, maka 
etika konservasi harus menjadi pemandu dalam 
pengambilan keputusan. Dalam hal ini, peran filsuf 
sangat penting. Justifikasi ahli dan kehendak publik saja 
tidak cukup untuk menemukan keputusan dan prioritas 
yang baik dilakukan.

PENUTUP
Kaum muda seluruh dunia sangat gencar dalam 

memperjuangkan masa depan bumi dan manusia yang 
lebih baik. Gerakan kaum muda dalam kampanye 
lingkungan di liput mediamedia terkemuka (misalnya, 
Kompas, dalam Laporan Akhir Tahun Bidang Pemuda 
2019; Stern No. 6, 2019). Mereka menginginkan 
perubahan, dan mereka dalam beberapa hal berbeda 
dengan kita. Motivasi ekonomi bukan lagi satusatunya 
panduan perilaku. Terdapat pergeseran kesadaran 
generasi milenial dari fokus ekonomi, kualitas hidup, 
dan keinginan untuk berbagi dan berempati. Mereka 
ingin mengambil peran lebih besar dalam kebaikan 
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terhadap sesama manusia dan juga makhluk lain, 
serta alam. Mereka akan merasa lebih keren apabila 
mampu merepresentasikan dirinya sebagai individu 
yang altruistis, peduli terhadap lingkungan, dan 
pengembangan budaya lokal. Tendensi Biophilia pada 
generasi milenial yang membangkitkan optimisme 
akan dunia yang lebih baik, harus diperkuat oleh para 
akademisi dengan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang menjunjung tinggi etika.
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David Suzuki, seorang ilmuwan 
dan aktifis lingkungan, asal Kanada, 
dalam bukunya The Sacred 
Balance: Rediscoveering Our Place 
in Nature, 1998, mengatakan: One 
reason we are in so much trouble is 
that our modern cuture is 

paradoxically behind the times, still assessing the 
world the way it did in the nineteenth or even eighteenth 
centuries: as aplace of inexhaustible resources, where 
man is at the pinnacle of creation, separate from and 
more important than anything around him.

Kita belum sadar tentang pentingnya isu kelestarian, 
tentang isu keberlanjutan, karena cara bertindak kita 
yang masih didasari pola pikir kita di abad sembilan 
belas atau bahkan abad delapan belas, ketika sumber 
daya masih begitu melimpahnya seolah tidak akan 
habis. Manusia berada di puncak kekuasaannya untuk 
mengatur segalanya atas alam dan sumber daya di 
sekitarnya.

Pemikiran Suzuki yang dikutib oleh Jason 
M. McLennan dalam bukunya The Philosophy of
Sustainable Design tersebut, tentu saja merupakan
bagian dari proses evolusi pemikiran tentang 
sustainability yang sudah berlangsung sejak berabad
abad sebelumnya. Tetapi barangkali seabad atau
bahkan dua abad yang lalu, isu tentang sustainability
tersebut dan keterkaitannya dengan aspek kehidupan
lainnya belum sepenting seperti saat ini.

Sejak kapan manusia berpikiran tentang sustai-
nability?

Kalau kisah sukses sustainability itu dikaitkan 
dengan eksistensi manusia di bumi, bisa jadi semua 
manusia sudah mempunyai DNA yang mendorong 
pemikiran genius tentang sustainability sejak 
keberadaan manusia, karena itu sudah dibuktikan 
beribu ribu tahun lamanya yang membuat manusia 
tetap survive dan berkembang biak hingga jumlahnya 
milyaran sampai dengan saat ini, meskipun bukan 
dalam term sustainability Tetapi dalam perkembangan 
pertumbuhannya, manusia mengalami distorsi 

pemikiran karena berbagai hal yang dialaminya selama 
hidupnya dan pengaruh lingkungannya. 

We are all born geniuses but sadly we are gradually 
de-genuised by our parents and teachers, kata 
Buckminster Fuller, seorang profesor dari University 
of Chicago, dengan nyeleneh. Tentu saja terdapat 
pengecualian, kata Bob Berkebile. McLennan, penulis 
buku yang disebut di atas termasuk satu diantara 
banyak pengecualian.

Buat yang bersumbu pendek, perkataan Fuller 
tersebut pasti sangat menyengat dan berpotensi 
menimbulkan perdebatan. Namun dalam konteks 
sustainability, perkataan Fuller itu sebenarnya 
merupakan inspirasi yang secara filosofis menyuruh 
manusia yang hidup saat ini untuk bisa memberikan 
pelajaran yang baik dan cerdas kepada anakanaknya 
dan masyarakat umum secara luas, supaya bisa 
memandang atau bahkan memperjuangkan masa 
depan dengan lebih optimis.

Itulah yang memicu pemikiran “Bumi adalah bukan 
peninggalan nenek moyang kita, tetapi warisan kepada 
anak cucu kita”.

Pada era dua sampai tiga dekade yang lalu, 
para ilmuwan masih banyak yang skeptis bahwa 
kehidupan masa depan akan lebih cerah buat umat 
manusia, bahwa biosphere akan terus bisa mendukung 
kehidupan manusia yang lebih baik. Banyak ilmuwan 
yang pesimis ketika mengamati kehidupan banyak 
negaranegara sedang berkembang yang meniru persis 
model komunitas negara industri maju, dalam hal 
pola konsumsi, industrialisasi dan relasi kehidupan 
bermasyarakatnya. Bumi akan semakin tidak nyaman 
dihuni oleh umat manusia. 

Tetapi McLennan berpandangan lain. Dia 
melihat secara berbeda, bahwa “kesalahan” negara 
industri maju bisa menjadi pelajaran yang berarti 
bagi negara berkembang. Tidak semua negara harus 
bertransformasi dari negara agraris menjadi negara 
industri. Tidak semua negara harus mengekploitasi 
sumber daya alamnya untuk menjadi negara industri. 
Kerusakan lingkungan yang masif di negara Eropa dua 

THOUGHT OF SUSTAINABILITY
Oleh: Nurcahyo Adi

Praktisi Kehutanan
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hingga satu abad yang lalu akibat revolusi industri, 
tidak serta merta bisa dicopy dan sebagai pembenaran 
atas pembangunan yang mengakibatkan kerusakan 
lingkungan di negara sedang berkembang saat ini.

Disisi lain, tanpa ada tawaran ide dan pemikiran, jalan 
keluar dan aksi konkrit tentang apa yang harus dilakukan 
untuk membangun negaranegara berkembang di dunia 
ketiga dalam mengejar ketertinggalan ekonomi negara 
maju, pandangan seperti itu memberikan kesan tidak 
adilnya pemikiran ahliahli negara maju dan perlakuan 
negara industri terhadap negara berkembang. Negara 
sedang berkembang tidak bisa serta merta begitu saja 
dituntut untuk menurut pada skenario negara maju dan 
tidak mengekor apa yang sudah dilakukan negara maju 
dua tiga abad yang lalu. Meminjam apa yang dikatakan 
oleh Einstein, problems cannot be solved at the same 
level of awareness that created them.

Ada potensi persoalan social, politic and economic 
inequality kata sebagian ahli lainnya mengomentari 
ketidakadilan itu.

Terlepas dari pro kontra tentang apa yang 
menjadi pemikiran para ahli tersebut, saya tak hendak 
mendiskusikan tentang pemikiran yang pro dan kontra 
tersebut, karena banyak perang kepentingan di luar 
jangkauan serta tidak sepakatnya referensi atau standar 
yang menjadi acuan bersama dari berbagai pihak yang 
terlibat.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, sustaina-
bility menjadi isu yang sangat penting dan paling banyak 
dibicarakan dalam berbagai sektor formal dan informal 
dalam tiga empat dekade terakhir. Dia menjadi barang 
dagangan yang seksi dan dibicarakan banyak orang, 
mulai dari selebriti dunia hingga pemimpin politik 
dunia maupun pemimpin dadakan yang ecekecek. 
Seorang selebriti atau pemimpin massa yang tidak 
bicara sustainability dianggap ketinggalan jaman. 

Dalam era disruption, Ram Nidumolu, seorang 
ilmuwan dan kawankawannya dari India mengatakan 
bahwa Sustainability is Now the Driver of Innovation. 
Sustainability mengendalikan berbagai inovasi. Melisa 
Thompson, seorang penulis lepas dan ibu rumah tangga 
biasa mengatakan bahwa semua bisnis sekarang terkait 
dengan isu sustainability, yang sudah masuk dalam 
kehidupan setiap rumah tangga di seluruh dunia.

Karena tidak ingin dianggap ketinggalan jaman dan 
banyak juga yang hanya ikutikutan, tak heran banyak 
juga yang terpeleset dan menjadi bahan tertawaan 

banyak orang dalam menyampaikan tentang isu 
sustainability dan kehidupan masa depan. Tidak saja 
di Indonesia, tetapi juga bahkan di tingkat dunia.

Sustainability dalam isu lingkungan bisa diter
jemahkan sebagai kelestarian. Dalam kaitan dengan 
isu yang lebih luas dan holistik, yaitu terkait dengan 
aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, sustainability 
biasa diterjemahkan sebagai keberlanjutan. Apabila 
diturunkan dalam sebuah kondisi atau tingkatan 
hubungan antar manusia, bisa diinterpretasikan 
sebagai kelanggengan.

Oleh karena itu kata sustainability jamak dalam 
menjelaskan semua aspek tentang kelestarian ling
kungan, keberlanjutan usaha atau bisnis, bahkan 
kelanggengan kenyamanan kondisi suatu lokasi atau 
hubungan antar manusia dalam masyarakat sosial.

Interpretasi yang sangat luas mulai dari sosial, 
politik, ekonomi, agama, budaya, etika dan nilainilai 
itulah yang dapat dibaca, ketika membuka referensi 
terkait dengan sustainability.

”We can talk all we want about sustainability, but 
there’s a sense in which it doesn’t matter that the people’s 
dreams are based on, embedded in, intertwined with, 
and formed by an inherently destructive economic 
and social system”, kata Derrick Jensen, yang terkenal 
dengan bukunya The Problem of Civilization.

Baik kelestarian, keberlanjutan atau kelanggengan, 
dalam prakteknya, semuanya membutuhkan adanya 
konsistensi berpikir dan bertindak yang inovatif, serta 
selalu semangat (spirit) untuk melaksanakannya. 
“We cannot hope to create a sustainable culture with 
any but sustainable souls” –Kita tidak bisa berharap 
menciptakan budaya yang lestari, berkelanjutan dan 
langgeng, tanpa ada semangat yang terus menerus, kata 
Derrick Jensen lagi. 

Meskipun awalnya istilah sustainability selalu 
muncul dan dikaitkan dengan isu lingkungan, 
tetapi sebenarnya munculnya istilah tersebut sangat 
dipengaruhi oleh sistem kehidupan kita yang selalu 
didasari oleh pikiranpikiran ekonomi, yang penuh 
dengan pilihan untung rugi, kekhawatiran tentang 
kemungkinan kelangkaan dan resiko masa depan yang 
selalu dikalkulasi.

Dalam bahasa Peter Joseph, seorang aktifis sosial 
dan pembuat film, dia mengatakan, “Our entire system, 
in an economic sense, is based on restriction. Scarcity 
and inefficiency are the movers of money; The more 
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problems there are, the more opportunities there are 
to make money”.

Ini adalah kenyataan sebuah penyakit sosial yang 
menghinggapi masyarakat, katanya mengkritisi sikap 
masyarakat tentang isu sustainability lebih lanjut.

Isu sustainability muncul karena inefisiensi dan 
kelangkaan resources yang sebenarnya diciptakan, 
dipelihara dan dilindungi oleh manusia sendiri di 
lingkungan (dalam kondisi) dimana mereka berada.

Malahan menurut Michael Pollan, penulis dan aktifis 
terkenal yang menulis banyak buku, sustainability 
adalah kesalahan vocabulary yang diciptakan (oleh 
ego) manusia.

”We don’t have a very good vocabulary to describe 
what others (species) do to us, because we think we’re 
the only species that really does anything.”

Lingkungan menjadi rusak karena aktifitas 
manusia dalam mengelola sumber daya alam dengan 
tidak efisien. Sumber daya alam menjadi langka karena 
ekses ekploitasi yang melebihi kemampuan alam untuk 
memulihkannya. Sustainability tidak lahir dan bicara 
dari pandangan bagaimana natural resources dan 
resources lainnya dalam memulihkan, merehabilitasi 
dirinya sendiri menjadi lingkungan alam yang baik 
kembali.

Perusahaan yang berorientasi keuntungan men
jadi terus merugi dan akhirnya bangkrut karena 
kesalahan pengelola dalam mengelola sumber daya 
yang ada dalam unit usaha tersebut. Eksploitasi dan 
utilisasi resources yang melebihi kemampuan untuk 
menghasilkan pendapatan lama kelamaan membuat 
kelangkaan resources yang membuat perusahaan tidak 
sustainable. 

Sebuah organisasi olahraga menjadi hancur karena 
kesalahan mengelola “value dan etika” yang tidak 
sesuai dengan tujuan organisasi. Kelangkaan etika dan 
value yang dipunyai pengurusnya membuat organisasi 
limbung dan dikelola tidak efisien. Dia mengorbankan 
terlalu banyak value dan etika yang padahal merupakan 
main resources dari organisasi tersebut utuk menjadi 
sustainable. Governance, value dan etika menjadi 
sesuatu yang langka di organisasi tersebut.

Sebuah relasi sosial antara beberapa atau seseorang 
dengan orang lainnya dalam sebuah organisasi atau 
komunitas yang awalnya baik, bisa tidak langgeng 
dan akhirnya bermusuhan satu sama lain, karena para 
pihak tidak sustain memelihara kesepakatan sosial 

diantara mereka. Kesepakatan, kesetiaan pada tujuan 
bersama, saling menghormati, saling mengapresiasi 
yang merupakan resources dan modal sosial, menipis 
dan terkikis, yang akhirnya menjadi sesuatu yang 
langka dalam relasi sosial itu. Sustainability dalam 
menjaga relasi terkikis dan dibuat langka oleh mereka 
sendiri karena pengaruh dan intervensi pikiranpikiran 
untung rugi dalam melakukan relasi.

Bisa jadi relasi sosial antar pihak dalam contoh 
di atas saling berkaitan dan mempengaruhi. Bisa jadi 
karena perubahan sikap baik yang membuat kelangkaan 
hubungan baik antar personal dalam kehidupan, 
membuat organisasi menjadi tidak jalan. Bisa jadi 
usaha menjadi bangkrut karena ketidak harmonisan 
dalam mengelola human resources sehingga sumber 
daya ekonomi menjadi langka. Bisa jadi sumber daya 
alam itu tidak lestari karena kesalahan pengelolanya 
dalam mengelola relasi sosial antar karyawannya dan 
dengan relasi sosial dengan para pihak lainnya, serta 
dengan sumber daya alam yang dikelolanya. 

”They are products of the creation, perpetuation 
and preservation of artificial scarcity and inefficiency 
produced by humankind”, kata Pollan lebih lanjut.

 Ana Claudia Antunes memandang sustainability 
tidak dengan mengeksploitasi resources sehingga 
menjadi langka, tetapi harus menciptakan benih yang 
dapat membangun resources yang abundance, “We 
need to spread more seeds and fill this Planet with 
love to be surrounded by flowers just everywhere! It 
starts by simply opening up our hearts and hands to 
one another. It’s in simple things where true Happiness 
may flourish.”

Lho... ternyata ultimate goals of sustainability itu 
adalah true happiness.... kebahagiaan. Dalam bahasa 
Antoine De Saint Exupery, ”perfection (happiness) is 
finally attained, not when there is no longer anything 
to add, but when there is no longer anything to take 
away”.

Kesempurnaan (kebahagiaan) dicapai, ketika bukan 
karena tidak ada lagi yang bisa kita tambahkan (berikan 
kepada alam, perusahaan, organisasi, masyarakat), 
tetapi ketika tidak ada lagi keinginan untuk bisa 
mengambil (meminta/mencuri) lagi”.

Sepertinya, itulah tafsir tentang sustainability 
yang lebih mendasar. There is no sustainbility 
without happiness and there is no happiness without 
sustainability.
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KEHUTANAN DAN RUU CIPTA KERJA
Oleh: Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University

Ketika semua sudah dikatakan dan dijalankan, konservasi sesungguhnya adalan tentang manusia, 
yaitu tentang keseimbangan yang harus dicapai antara manusia dan alam. Itu harus memenuhi 

kebutuhan orang miskin dan orang-orang yang dirampas, yang secara ironis mereka berbagi 
pedesaan mereka dengan kekayaan biologis bumi (Wright, 1988).

Apa yang akan dijawab oleh Ran
cangan UndangUndang (RUU) 
Cipta Kerja mungkin perlu mem
perhatikan keseimbangan peman
faatan alam ataupun empati bagi 
yang miskin sebagaimana disebut 
Maurice Wright itu. Dengan kata 

lain, upaya penciptaan lapangan kerja dan eksploitasi 
alam secara berkelanjutan –dalam hal ini hutan, 
termasuk berbagai dampaknya– tidak dapat dipisahkan.

Secara substansial upaya menciptakan lapangan 
kerja adalah turunan atau dampak dari pengelolaan 
dan pemanafaatan sumber daya hutan. Ia tidak dapat 
terwujud apabila pengelolaan hutan tidak dapat 
dilakukan secara bijaksana dan lestari. Itu berarti, 
mengeluarkan pasalpasal UndangUndang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan ke dalam RUU Cipta 
Kerja dengan hanya fokus pada satu hal, yaitu kecepatan 
dan kemudahan investasi, perlu dilakukan dengan 
sangat hatihati karena berpotensi meruntuhkan, baik 
kehutanan maupun lapangan kerja secara keseluruhan. 

KELEMAHAN DAN RISIKO
Artikel ini mencoba hanya melihat kelemahan 

dan risiko RUU Cipta Kerja (draft tertanggal 13/2/2
020) yang dikaitkan dengan UU Kehutanan untuk
maksud mencapat pokokpokok yang perlu dicermati
lebih lanjut sebagai berikut. Pertama, isi RUU Cipta
Kerja cenderung melemahkan isi ataupun membatasi
perubahan UU Kehutanan yang akan dilakukan melalui
program legislasi nasional pada tahun ini. Dalam RUU
Cipta Kerja tidak ada definisi-definisi mengenai hutan,
kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, dan
lainnya yang menjadi pokok bahasan.

Diperkirakan definisi itu mengikuti definisi 
dalam UU Kehutanan. Dengan begitu, perubahan 
UU Kehutanan nanti tidak dapat dilakukan secara 
fundamental karena terikat pada definisi-definisi dalam 
RUU Cipta Kerja. Padahal, untuk menyesuaikan dengan 
kondisi lapangan dan perkiraan kondisi 15 hingga 20 
tahun mendatang dalam revisi UU Kehutanan definisi-
definisi itu sudah saatnya perlu disesuaikan.

Kedua, ketidakadilan dalam pemanfaatan hasil 
hutan. RUU Cipta Kerja menghapus perizinan bagi 
perorangan dan kelompok masyarakat dalam bentuk 
koperasi. Itu artinya RUU Cipta Kerja tidak mengikuti 
Pasal 5 UU Kehutanan yang menyebut terdapat hutan 
negara dan hutan hak, dan dalam penjelasan pasal itu 
disebut adanya pembagian hutan adat, hutan desa, 
hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat. Dengan 
begitu dalam RUU Cipta Kerja, perizinan berusaha di 
kehutanan tidak menyertakan masyarakat lokal dan 
adat. Untuk maksud itu, Pasal 27 dan Pasal 29 UU 
Kehutanan yanga mengatur izin khusus bagi perorangan 
dan koperasi dihapus.

Akses terhadap sumber daya hutan bagi koperasi 
dan badan usaha milik desa, berdasarkan RUU Cipta 
Kerja, hanya dapat dilakukan dengan cara bekerja sama 
dengan usaha besar, yaitu badan usaha milik negara 
(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan 
swasta yang dapat memperoleh perizinan berusaha. 
Apakah itu berarti dalam revisi UU Kehutanan nantinya 
sudah tertutup untuk membuka akses manfaat bagi 
masyarakat lokal dan adat? Apabila demikian berarti isi 
RUU Cipta Kerja bukan hanya tidak mempunyai tujuan 
mempercepat perizinan bagi masyarakat lokal dan 
adat, tetapi bahkan akan menutup seluruh perizinan 
perhutanan sosial yang saat ini sedang berlangsung.
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Ketiga, dalam RUU Cipta Kerja tidak terdapat norma 
hukum yang harus dipegang untuk menjabarkan isi UU 
menjadi peraturan yang lebih operasional. Misalnya, 
untuk perubahan Pasal 15 (3) UU Kehutanan disebut 
pemerintah pusat memprioritaskan pengukuhan 
kawasan hutan pada daerah strategis, yang akan 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tak 
ada penjelasan mengenai “daerah strategis”, apakah 
strategis untuk berinvestasi, misalnya berupa daerah 
bebas konflik atau daerah dengan infrastruktur yang 
sudah siap.

Yang perlu menjadi pertimbangan, mengapa 
pengukuhan kawasan hutan negara untuk pemegang 
izin lambat, antara lain akibat rendahnya insentif bagi 
pemegang izin untuk menyelesaikannya. Hal itu karena 
tanpa pengukuhan kawasan hutan dapat diselesaikan, 
izin tetap dapat berjalan dan dapat diperpanjang. 
Disisi lain tidak adanya program pengukuhan kawasan 
hutan di luar kawasan hutan negara, seperti hutan 
adat, bisa jadi penyebab terjadinya konflik yang dapat 
mengganggu investasi.

Demikian pula dalam perubahan Pasal 15 (6) 
disebut dalam hasil tumpang tindih antara kawasan 
hutan dan rencana tata ruang, izin dan/atau hak atas 
tanah, penyelesaian tumpang tindih dimaksud diatur 
dengan perpres. Norma dasar penyelesaian 
itu semestinya dinyatakan dalam 
RUU Cipta Kerja. Hal itu penting, 
misalnya untuk memasatikan 
kapan wilayah tumpang tindih itu 
harus tetap dipertahankan sebagai 
kawasan hutan, kapan dapat 
dialihfungsikan agar penyelesaian 
tumpang tindih mendapat solusi. Selain 
itu, diperlukan pada semua norma untuk 
menjalankan solusi terhadap lokasilokasi 
izin yang didalamnya terdapat penguasaan 
tanah, termasuk jutaan hektar kebun 
sawit dan tambang di dalam kawasan 
hutan, karena Perpres No. 88/2017 
mengenal Penyelesaian 
Penyusunan Tanah di 
Dalam Kawasan Hutan 
tidak menyelesaikan 

persoalan itu.
Namun, upaya penyelesaian tumpang tindih 

juga perlu dikaitkan dengan fungso hutan yang 
harus dipertahankan untuk menopang daya dukung 
lingkungan hidup. Untuk itu, perubahan Pasal (1) 
UU Kehutanan yang menyebut pemerintah pusat 
menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas 
kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap 
daerah aliran sungai dan/atau pulau diperlukan 
kejelasan kriteria penetapannya.

MELEMAHKAN
Keempat, potensi pelemahan tata kelola 

(governance). Dalam perubahan Pasal 19 (1) UU 
Kehutanan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan 
hutan ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan 
mempertimbangkan hasil penelitian terpadu. Dalam hal 
ini, persetujuan oleh DPR untuk perubahan berdampak 
penting dan cakupannya luas serta bernilai strategis 
yang ditetapkan dalam UU Kehutanan dihilangkan. 
Mungkin dengan maksud dapat mempercepat proses. 
Yang perlu dijaga kemudian adalah memperkuat hasil 
penelitian terpadu. Namun dalam RUU Cipta Kerja 

tidak ditegaskan apa kriteria 
penelitian terpadu tersebut 

ataupun proses dan hasil 
kerjanya yang semestinya 

perlu terbuka bagi publik. 
Selain itu, dalam 

pelaksanaannya perlu 
dikaitkan dengan 
daya dukung bentang 
alam lebih luas 
sehingga perubahan 
Pasal 19 tersebut 
perlu dikaitkan

dengan perubahan Pasal 18 
diatas, yaiatu mengenai kawasan hutan yang harus 

dipertahankan keberadaannya.
Kelima, sentralisasi perlindungan hutan. Dalam 

perubahan Pasal 48 (2) UU Kehutanan, perlindungan 
hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah 
pusat. Memperhatikan kondisi lapangan saat ini, arah 
perlindungan hutan semestinya dijalankan dengan 
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melibatkan sebanyakbanyaknya pihak melalui 
peningkatan rasa memiliki (sense of belonging). Dari 
pengalaman lapangan, perlindungan hutan tidak lagi 
dapat hanya menggunakan pendekatan command and 
control. Dalam hal ini, hakhak masyarakat atas hutan 
dengan memanfaatkan fungsinya yang jadi insentif 
melakukan perlindungan, perlu dikembangkan.

Keenam, potensi pelebahan penegakan hukum. 
Perlu perubahan Pasal 49 UU Kehutanan disebut 
bahwa pemegang hak atau perizinan berusaha wajib 
melakukan upaya pencegahan dan pengendalian 
kebakaran hutan di areal kerjanya. Dalam Pasal 49 UU 
yang saat ini masih berlaku, disebut bahwa pemegang 
hak atau izin bertanggung jawan atas terjadinya 
kebakaran hutan di areal kerjanya. Isi perubahan Pasal 
49 ini berpotensi melemahkan upaya penerapan hukum 
akibat kebakaran hutan oleh korporasi.

Hal yang sama juga dijumpai dalam perubahan 
Pasal 50 UU Kehutanan. Dalam padal ini terdapat dua 
pengertian yang dibedakan, yaitu pada Ayat (1) disebut, 
“setiap orang yang diberikan perizinan berusaha”, 
sedangkan pada Ayat (2) hanya disebut sebagai 
“setiap orang”. Itu berarti dalam substansi padal itu 
apabila hanya disebut “setiap orang”, berarti orang 

perseorangan dan bukan pemegang izin. Hal demikian 
itu punya konsekuensi pada pengertian perubahan Pasal 
78 UU Kehutanan yang menyatakan. “Setiap orang 
yang dengan sengaja melanggar ketentuan diancam 
dengan pidana penjara...”. Maka, yang dimaksud setiap 
orang bukanlah pemegang izin berusaha. Itu artinya, 
pemegang izin berusaha dibebaskan dari ancaman 
pidana.

Memperhatikan keenam tinjauan diatas, tampak 
bahwa kandungan RUU Cipta Kerja walaupun secara 
normatif dapat memberi kemudahan bagi para 
investor, secara bersamaan berpotensi meningkatkan 
ketidakadilan penjabaran pelaksanaannya, berpotensi 
memperburuk tata kelola serta melemahkan 
perlindungan hutan ataupun penegakan hukum. “la 
civiland life, low factor in a area of ethics”, demikian 
ungkapan Hakim Agung Amerika Serikat Earl Warren 
(118911974). Ungkapan itu sebaiknya menjadi dasar 
untuk lebih menjaga kehatihatian dalam penetapan 
UU Cipta Kerja agar hadirnya investasi dan besarnya 
peluang kerja adalah juga sebagai sumber suatu standar 
nilai dari moto kehutanan: Masyarakat Sejahtera, 
Hutan Lestari.

Catatan: Pernah dimuat di Harian KOMPAS, 29 Februari 2020.
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Memberikan pengertian nasionalis
me atau paham kebangsaan 
bukanlah hal yang mudah, karena 
menyangkut aliran filsafat mana 
yang dianut. Kalaulah itu mengenai 
nasionalisme Indonesia, maka 
pemikiran tentang keindonesiaan 

haruslah mampu dipahami secara mendalam dan 
menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan manusia
manusia yang menyatakan sebagai suatu bangsa, yaitu 
bangsa Indonesia. Kerumitan lebih dirasakan lagi 
karena bangsa Indonesia tersusun oleh kelompok
kelompok sosial yang tidak homogen, tetapi begitu 
plural atau majemuk. Kemajemukan itu tidak saja 
menyangkut struktur sosial, akan tetapi juga tradisi 
atau adat istiadat yang telah “berakarberurat” begitu 
kuat, agama, dan budaya masingmasing suku bangsa 
sebagai suatu sistem karsa, cipta, dan karyanya. 
Kebutuhan untuk memahami nasionalisme Indonesia 
diperoleh dari Pidato Bung Karno pada sidang BPUPKI 
pada tanggal 1 Juni 1945 (yang dikenal dengan 
“Lahirnya Pancasila”). Bung Karno antara lain 
merumuskannya sebagai berikut: Kita hendak 
mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan 
buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik 
golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, 
tetapi “semua buat semua”. Saya menghendaki satu 
nationale staat, seperti yang saya katakan dalam rapat 
di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu 
Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang 
sempit.

Kesinilah kita semua harus menuju: mendirikan 
satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia 
dari ujung Sumatera sampai ke Irian”. 

Dari sinilah dicari penyederhanaanya. Negara 
Bangsa (Nationale State) dimaksud adalah suatu 

wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke 
dengan seluruh penduduknya yang tinggal dan hidup 
disitu yang menjalankan beranekaragam kehidupan 
dan penghidupannya. ”Indonesia tanah airku, 
tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri, jadi 
pandu ibuku”, kalimat pembuka lagu kebangsaan 
kita “Indonesia Raya”. inilah paham kebangsaan 
Indonesia: cinta tanah air –apapun suku, agama, ras, 
dan golongannya –suatu paham yang tidak membeda
bedakan warganya, baik status sosial maupun status 
ekonominya. Karena kecintaannya kepada tanah 
air, maka ungkapan ”semua buat semua” adalah 
konsekuensi logisnya.

CINTA TANAH AIR
Tanah air tidaklah bermakna tunggal tanah dan air 

semata, tetapi punya makna ganda (majemuk), yaitu 
makna tentang Nusa, Bangsa, dan Bahasa. 

Nusa bisa diartikan ”teritory” atau dalam pengerti
an sempit yaitu ”land”. Disitu terdapat banyak manusia 
penghuni atau pemukimnya. Disitu juga terdapat 
berbagai kekayaan alam yang dapat digunakan 
sebagai sumberdaya ekonomi. Sumberdaya ekonomi 
yang berasal dari kekayaan alam ini lazim disebut 
sumberdaya alam (SDA); meskipun sering dikatakan 
berlimpah (saking banyaknya seakan tidak akan pernah 
habis), tetapi fakta kenyataannya dalam keadaan 
terbatas juga. Artinya, bisa habis juga, apalagi bila salah 
urus dalam memanfaatkannya. Bagaimana paham cinta 
tanah air itu diwujudnyatakan, dan bagaimana peran 
Rimbawan Indonesia? Sejalan dengan kecenderungan 
mengglobalnya paham hedonisme dengan ragam 
bentuknya seperti individualisme, komersialisme, dan 
lain sebagainya, maka uang punya ”kekuasaan” yang 
niscaya abolut. Dengan kekuatan uang nyaris apapun 
bisa dikuasai bahkan dimiliki. Lalu apakah SDA yang 

CINTA TANAH AIR
RIMBAWAN INDONESIA

Oleh: Suhariyanto
Ketua Dewan Redaksi MRI
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tersedia dan disediakan oleh alam itu juga harus 
dipahami dengan paham seperti itu? Dimana atau dari 
mana kepentingan bersama (baca: suatu bangsa atau 
bahkan umat manusia) itu akan dipenuhi? Jadi bila 
ada ungkapan: “Uangmu adalah milikmu, silahkan 
semaumu mau kau gunakan; tapi, SDA (termasuk 
hutan) adalah milik kita bersama”, maka itu adalah 
ungkapan yang adil (fair). SDA tidak untuk dikuasai dan 
dimiliki secara individual dengan kekuatan uang, tidak 
boleh menjadi obyek komersialisasi guna memenuhi 
hasrat untuk komersialisasi guna memenuhi hasrat 
untuk “bersenangsenang” sebagai bentuk kepuasan 
pribadi; SDA punya arti dan nilai dalam fungsi sosial 
(bersama) yang jauh lebih dikedepankan daripada 
fungsi individu (orang per orang). Disinilah peran 
Rimbawan dalam mencintai tanah airnya mendapat 
tempat yang layak untuk berurusan dengan hutan 
dan kehutanan. Rimbawan harus mempelopori agar 
sumberdaya hutan (SDH) jangan semenamena 
memanfaatkannya. Konsep dasar pemikiran harus 
berubah, yaitu pertama tidak boleh boros; termasuk 
sikap dan tindakan boros adalah hilangnya hutan 
(deforestasi) menjadi lahanlahan terlantar yang tidak 
terurus, juga pembiaran terhadap penurunan kualitas 
hutan akan fungsifungsinya (degradasi hutan); 
banyak tanam pohon, banyak pakai kayu adalah sikap 
dan tindakan yang realistik untuk melawan sikap dan 
tindakan boros. Kedua, penggunaan IPTEK untuk 
meningkatkan produktifitas hutan guna memenuhi 
berbagai kepentingan akan hasil hutan. Ketiga, mampu 
mendukung secara jangka panjang terwujudnya cita
cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. 

Bangsa dengan berbagai macam latar belakang 
suku, bahasa, budaya, agama, dan lainlain, membutuh
kan satu identitas atau karakter agar bisa memenuhi 
rumusan “semua untuk semua” sebagai wujud nyata 
cinta tanah air. Ini artinya tidak ada ruang untuk 
pertentangan dan mempertentangkan kelaskelas sosial. 
Maka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan 
bangsa, (Rimbawan harus mempelopori) kebersamaan 
yang konkrit yaitu mewujudkan pemikiran dan kerja 
gotongroyong (inklusif) –intinya adalah kemauan dan 
kemampuan memberi untuk sebesarbesar manfaat 
kepada bangsa ini. Rimbawan adalah manusia humanis. 
Oleh karena itu, sikap perilaku dan tindakannya harus 
mencerminkan nilainilai kemanusiaan yang hakiki 

yaitu cintakasih. 
Bahasa: sebagai salah satu hasil kebudayaan bangsa 

Indonesia adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa 
Indonesia. Y. Ari Nurcahyo, yang menulis artikel 
berjudul ”Revolusi di Kebun Anggur” (Kompas, Jumat 
22/5-15, halm 7): meminjam filsafat Immanuel Kant 
(1724 -1804) bahwa ciri khas kebudayaan terdapat 
dalam kemampuan manusia mengajar dirinya sendiri, 
manusia adalah sang pembelajar hidup di kebun 
kebudayaannya. Kebudayaan semacam sekolah tempat 
manusia belajar sekaligus mengajar; menyekolahkan 
manusia bertumbuh semakin berbudaya, seraya 
di saat yang sama ia menambahkan suatu nilai. 
Johaan Gottfried Herder (1744 -1803) menyatakan 
bahasa sangat penting membentuk kesadaran diri 
suatu bangsa. Suatu bangsa ditempa oleh semangat 
nasionalnya (volksgeist) yang muncul dari bahasa dan 
mecerminkan karakter tanah airnya. Bahasa nasional 
adalah roh penopang dan perawat identitas budaya 
dan kesadaran nasional suatu bangsa. Menguatnya 
arus globalisasi memerlukan bahasa nasional 
sebagai semangat nasional. Bahasa Indonesia harus 
dikembalikan ke arus utama strategi kebudayaan 
Indonesia. Aplikasinya pada dunia rimbawan: istilah
istilah hutan dan kehutanan harus dikembalikan 
kepada istilahistilah yang mencerminkan jatidiri 
rimbawan, misalnya kerusakan hutan, pembabatan 
hutan, perambahan liar, pembalakan liar, dan lainlain. 
Kosa kata bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia secara salah. Istilahistilah ini tidak 
disadari justru mengundang permusuhan yang saling 
berhadaphadapan untuk saling menniadakan istilah
istilah yang tidak mencerminkan muatan solusi. Ahli 
linguistik UGM, Sudaryanto mengidentifikasi dua 
fungsi bahasa yang khas dan hakiki: mengembangkan 
akal budi dan memelihara kerjasama (Kompas, 
23/112014). Terdapat hubungan yang esensial 
antara keduanya. Revolusi mental dimungkinkan bila 
bangsa ini kembali menyadari fungsi hakiki bahasa 
itu. Bangsa ini diharapkan bisa mengembalikan 
bahasa Indonesia menjadi energi kreatif membangun 
kebudayaan sebagai medium intelektual menelurkan 
nilai kebaikan dan keutamaan publik seluasluasnya 
di masyarakat. Aplikasinya pada rimbawan: berani 
megubah diri menjadi: tidak munafik, mau dan 
sanggup bertanggung jawab, meninggalkan hubungan 
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feodal, tidak percaya tahayul, mau mengedepankan 
otak/akal sehat daripada perasaan, berwatak/karakter 
kuat (jujur, percaya diri, terbuka, kerjasama, dan 
lainlain). Masyarakat Transisi Naif. Gelar akademis 
menjadi simbol dan gengsi. Padahal, gelar semestinya 
jaminan atas pengetahuan dan keahlian seseorang. 
Kata filsuf Austria, Ivan Illich: masyarakat transisi 
naif yang hanya mementingkan hasil, bukan proses 
(Kompas, Sabtu 23/5‘15, hal. 11). Aplikasinya pada 
rimbawan: dia yang mencantumkan gelar akademisnya 
harus terbukti mampu menyelesaikan segala persoalan 
hutan dan kehutanan dengan pendekatan proses 
(bukan hasil), mau bekerjasama dengan mereka yang 
punya disiplin ilmu lain dalam bentuk tim ahli (bukan 
sendirisendiri), punya kesadaran bahwa kebenaran 
ilmu itu relatif (tidak mutlak), menempatkan manusia 
sebagai subyek dan obyek untuk mencapai harkat 
dan martabatnya pada tingkatan tertinggi. Nilainilai 
ilmu, pengetahuan, dan pengalaman menjadi basis 
utama dalam proses pelayanan, pemberdayaan, dan 
perlindungan kepada masyarakat yang berkaitan 
dengan hutan dan kehutanan.

AGENDA RIMBAWAN
Setelah memahami dan menghayati hakekat 

Nasionalisme Indonesia, maka ideologi ini seharusnya 
menjadi ”batu penjuru” kiprah atau peran Rimbawan 

Indonesia dalam mendarmabaktikan dirinya kepada 
negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Modal dasar 
yang senantiasa harus dipelihara dan dikembangkan 
serta diperkokoh dari waktu ke waktu adalah jiwa 
korsa rimbawan. Jiwa adalah ”roh” yang menunjukkan 
identitas atau karakter dan pembeda, dalam segala 
gerak langkah yang berwujud sikap dan perilaku yang 
menjunjung tinggi nilainilai moral –etika –estetika. 
Seberapa banyak pembangunan fisik yang dihasilkan, 
akan siasia atau tidak banyak manfaatnya, bila para 
pelakunya berjiwa kerdil tanpa nilainilai moral –
etika –estetika atau berkarakter lemah. Disamping itu, 
jiwa korsa memerlukan soliditas dan solidaritas yang 
konkrit. Berbagai komunitas Rimbawan Indonesia 
harus mau saling berbagi (sharing) dan bekerjasama 
secara inklusif (kolaborasi) untuk mencapai tujuan 
bersama. Itulah pentingnya Rimbawan Indonesia 
harus punya agenda bersama dan agenda kebersamaan 
dalam berkiprah di masa kini dan masa mendatang. 
Agendaagenda tersebut harus mampu menjawab: 
pertama, hilangnya kontinuitas kesejarahan rimbawan; 
kedua, hilangnya konektivitas rimbawan; dan ketiga, 
hilangnya kolektivitas karakter rimbawan. Semoga 
Rimbawan Indonesia segera “bangkit dari rasa malu” 
dengan segera “bangkit membangun jiwanya”.

Disampaikan pada Sarasehan Nasionalisme dan Peran Rimbawan 
Masa Lalu dan Masa Kini, Jakarta 10 Juni 2015.
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Akhir akhir ini aku selalu jadi kambing hitam. 
Dari menteri, gubernur, bupati bahkan camat dan 
kepala desapun menyampaikan. 
Sampai sampai menteri dan gubernur silang pendapat 
dilapangan. 
Antara normalisasi dengan naturalisasi..... he.....he....... 
malu aku aahh..!!! 

Katanya aku kali ini turun sangat lebat, bahkan 
selama 100 tahun baru terulang kembali. 

Hee.. kau tahu kah aku turun bukan atas kehendakku 
semata. 

Mungkin yang maha kuasa memberikan peringatan 
pada umatnya. 

Kalau terus menerus merusak alam niscaya bencana 
akan menimpa. 

Para ahli mengatakan, karena hutan di hulu gundul, 
sungai menyempit dan dangkal. 

Ada lagi yang mengatakan, peman faatan lahan dan 
hutan amboradul. Apa saja yang ada di dalam hutan, 
tidak perduli hutan lindung,taman nasional, hutan 
konservasi alam dirambah semua. 

Lebih ganas lagi tambang yang ada di dalam hutan 
di gali habis habisan tanpa rehabilitasi yang memadai. 

Semua berlomba untuk menikmati alam yang 
terhampar didepan mata. Baik yang sudah hidup 
berkecukupan maupun yang miskin terlunta lunta. 
Alampun marah menghempaskan semua yang ada 
diatasnya. 

Terbawa hanyut merusak apa saja yang dilewatinya. 
Aku jatuh mengalir menjadi banjir bandang di penjuru 
nusantara. 

“SERUAN RIMBAWAN“ 
Kembalilah kau hai rimbawan ke dalam hutan. 
Disanalah tempatmu mengabdi sepanjang zaman. 
Sejak kau dilahirkan jiwa rimbawan 
telah dihembuskan kedalam badan. Darah dan dagingmu 

menjadi kekuatan untuk melindungi hutan.
Sekarang tibalah saatnya jangan sampai banjir 

bandang memusnahkan segalanya. 
Hutan di nusantara sedang sakit parah bagaikan 

kanker yang mematikannya. 
Jagalah, awasilah hutan hutanmu dr segala bentuk 

pemalakannya. Janganlah kau lebih banyak bekerja di 
kota, pindahlah sebagian besar ke dalam hutan sana. 

Tenagamu sangat dibutuhkan oleh semua yang 
bergatung kepadanya. Kebetulan pemerintah sedang 
melakukan debirokratisasi, pemangkasan elselonisasi 
menuju fungsionalisasi. 

Sektor kehutanan sangatlah tepat bila segera 
merealisasi. 

Presiden kita sudah tidak sabar lagi menunggu 
terobosan dan inovasi. Hayo tunjukkan hai rimbawan 
bhaktimu kepada negeri ini.

Kebutuhan mendesak saat ini yang harus dilakukan 
adalah potroli hutan. Forest ranger dan polisi 
kehutanan dibantu aparat sipil kehutanan di kerahkan.

Bentuklah detasemen khusus (DENSUS) keamanan 
hutan. 

Semua yang ada di dalam hutan sedang menunggu 
kehadiran kalian. Perasaan cemas, kawatir, resah, tidak 
menentu, akan bencana bencana lanjutan. 

LESTARI HUTANKU INDONESIA MAJU

AKU JADI KAMBING HITAM
Oleh: Susilo Sugiyono

Mantan Kadishut Propinsi Jawa Timur
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Pahlawan Nasional Termuda yang Wafat di Usia 17 
Tahun (25 Januari 1946).
Daan Mogot atau dengan nama baptis Elias Daniel 

Mogot adalah anak ke lima dari tujuh bersaudara. 
Lelaki perwira remaja nan rupawan ini lahir di Manado, 
28 Desember 1928.

Di usia 14 tahun ia sudah bergabung dengan tentara 
PETA (Pembela Tanah Air) bentukan Jepang. Daan 
Mogot pula orang yang menginisiasi perlunya didirikan 
sekolah militer. Bersama Kemal Idris temannya saat 
masih di Tabanan, Bali, ia mendirikan Akademi Militer 
Tangerang pada tanggal 18 November 1945. Dia juga 
orang yang pertama kali menjadi Direktur Akademi 
Militer Tangerang pada saat usianya belum genap 17 
tahun dengan pangkat Mayor.

Daan Mogot gugur saat Peristiwa Lengkong 
Tangerang. Bersama 70 Taruna Militer Akademi 
Tangerang lainnya, ia bertugas melucuti senjata 
pasukan Jepang yang dipimpin oleh Kapten Abe. Di saat 
penyerahan Tentara Jepang yang berlangsung damai, 
tibatiba meletus tembakan yang membuat kedua belah 

pihak saling kontak senjata.
Dalam pertempuran, Mayor Daan Mogot terkena 

peluru pada paha kanan dan dada. Sesudah tertembak 
musuh, masih sempat memberikan perlawanan meski 
pada akhirnya tubuhnya di hujani peluru serdadu 
Jepang. Daan Mogot tutup usia pada tanggal 25 Januari 
1946. Hanya sempat sebulan ia merasakan hidup di 
usia 17 tahun. 

Ya, Daan Mogot memang mati di usia yang sangat 
belia. Usia 17 tahun. Bagi anak muda lainnya, usia 
17 tahun akan diperingati sebagai masa yang indah. 
Namun bagi perempuan cantik bernama Hadjari 
Singgih, kekasih Mayor Daan Mogot, adalah sebuah 
pengorbanan yang sangat berarti bagi negeri ini. Kado 
yang terindah darinya adalah dengan memotong 
rambutnya yang panjang mencapai pinggang dan 
mengubur rambut itu bersama jenazah kekasihnya.

Untuk menghormati jasajasa Mayor Daan Mogot, 
namanya diabadikan menjadi nama jalan yang 
menghubungkan antara Tangerang hingga ke Grogol, 
Jakarta Barat.

MENGENANG DAAN MOGOT
Oleh: Suhariyanto

Ketua Dewan Redaksi MRI
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Majalah Rimba Indonesia (MRI) Volume 65 
diharapkan terbit pada bulan April 2020. Bulan 

usah sekolah tinggitinggi toh akhirnya hanya akan 
mengurus suami dan anakanak, mengurus dapur dan 
tempat tidur ,dan cukup menjadi teman di belakang 
atau kanca wingking dan tidak layak/patut  menduduki 
jabatan atau pekerjaan yang  seharusnya dipegang 
kaum lelaki. Karena itu jumlah perempuan yang 
bersekolah apalagi sekolah tinggi jumlahnya  kecil jika 
dibanding siswa prianya. Pada awal kemerdekaan RI 
hingga akhir tahun sembilan belas lima puluhan jumlah 
siswa wanita dalam satu klas kalau di perkotaan antara 
1525% di Sekolah Dasar di desa jumlahnya lebih kecil
lagi 515%; beda sekali dengan sekarang di Universitas
saja sudah mendekati separohnya (50%) bahkan untuk
fakultasfakultas tertentu seperti kedokteran, psikologi,
kedokteran gigi, jumlah mahasiswinya dalam satu klas/
angktan sering  terjadi lebih  banyak dari mahasiswa
prianya.

Terkait dengan peringatan hari Kartini penulis dan  
Majalah Rimba Indonesia ingin menampilkan beberapa 
tokoh wanita Indonesia yang berhasil meraih kemajuan  
dan prestasi seperti yang diharapkan ibu kita Kartini, 
khususnya setelah Indonesia Merdeka; sematamata/
tak lain dan tak bukan adalah  sebagai penghargaan dan 
salut atas keberhasilan mereka serta keteladanan bagi 
wanita Indonesia.
1. Perempuan Dokter Pertama  dr. Soelianti Saroso

(lahir 1917) lulusan Geneeskundige Hoge School
(Sekolah Kedokteran Tinggi) Jakarta tahun 1942
di  masa awal Penjajahan Jepang  yang namanya
sekarang diabadikan di RS Pusat Penyakit Infeksi
Prof. DR. Soelianti Saroso Jakarta. Almarhumah
adalah perintis Kesehatan Masyarakat dan Keluarga 
Berencana serta Pembangunan Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) yang mendapatkan gelar
Guru Besarnya dari Universitas Airlangga. Pernah
menjabat sebagai Direktur Jendral Penyakit
Menular Dep. Kesehatan. Kalau perempuan dokter
pertama pada jaman Hindia Belanda tercatat satu
satunya adalah dr. Marie Thomas asal Likupang

MELAWAN LUPA
TERKAIT DENGAN PERINGATAN HARI KARTINI

Oleh: Slamet Soedjono
Redaktur MRI

April ini bagi wanita  Indonesia merupakan bulan 
istimewa di mana bangsa Indonesia  khususnya 
kaum wanitanya merayakan peringatan hari lahir 
Raden Ajeng Kartini sosok wanita Indonesia yang 
telah ditetapkan  sebagai  Pahlawan Nasional 
sebagai penghargaan atas jasajasanya 
memperjuangkan kemajuan wanita Indonesia dalam 
pendidikan, kebudayaan, kesamaan derajat  dan 
peranannya dalam pembangunan serta kemajuan  
bangsa  Indonesia; melepaskan diri dari 
pembelengguan adat dan pengekangan pendidikan 
yang terkesan mengecilkan arti dan merendahkan 
derajat kaum wanita.

Pada masa yang hampir bersamaan dengan 
R.A. Kartini di Jawa Tengah, di Jawa Barat juga 
dikenal tokoh wanita yang hampir mirip dengan 
peran R.A. Kartini yaitu ibu Dewi Sartika dan beberapa 
puluh tahun sebelum ibu R.A. Kartini sudah dikenal 
juga wanitawanita hebat Indonesia seperti 
Laksamana Malahayati di Aceh, Pahlawan Perang 
Nyai Ageng Serang di Jawa Tengah, Maria Tiahahu, di  
Maluku kemudian  Tjut Nya Dien   dari Aceh. Bahkan 
jauh sebelumnya telah tercatat dalam sejarah Raja
raja Puteri (Ratu) yang berhasil dan gemilang 
dalam memimpin kerajaannya yaitu  Pramodha 
Wardhani pada masa Kerajaan Mataram Budha 
abad ke10, Tri Bhuwana Tungga Dewi Ratu 
Majapahit (13281350) pengganti Prabu Jayanegara  
yang berhasil meletakan dasardasar politik kerajaan 
secara kokoh dan berhasil menunjukkan/membuktikan 
kemampuannya sebagai raja wanita yang cakap, 
trampil dan mumpuni; keberhasilannya itu diwariskan 
kepada puteranya Prabu Hayam Wuruk raja Majapahit 
terkenal yang bersama Mahapatih Gajah Mada 
berhasil memperluas kekuasaannya ke seluruh 
Nusantara dengan wilayah yang lebih besar dari RI 
sekarang.

Penguasa pada jaman Belanda cenderung men
dukung pendapat bangsawan atau adat 
Indonesia bahwa anak perempuan tidak perlu 
atau tidak 
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Manado (lahir 1896) lulusan STOVIA Jakarta tahun 
1922.

2. Perempuan Insinyur Tehnik Sipil Pertama  Ir. S.
Doelmohid lulusan Sekolah Tehnik Tinggi (STT)
atau sekarang ITB Bandung tahun 1954 yang
namanya juga diabadikan di salah satu gedung
Departemen Pekerjaan Umum di Bandung.

3. Perempuan Insinyur Pertanian Pertama Ir.
Widowati lulus dari Faklutas Pertanian Universitas
Indonesia Bogor tahun 1957.

4. Perempuan Insinyur Kehutanan Pertama  Ir.
Rukmawati kemudian menjadi DR. Ir. Rukmawati
Hartono lulus Fakultas Pertanian Jurusan
Kehutanan Universitas Indonesia Bogor (IPB)
tahun 1957.

5. Penerbang (pilot) militer pertama:
a. Angkatan Udara yang dari WARA (Sarjana)1963 

Lulu dan Herdini dan yang dari Sekolah
Penerbang AU Hermuntasih (Marsma Purn)
lulus Sekbang AU 1982 Penerbang Foker 27.

b. Angkatan Laut  Letda Laut Sri Utami penerbang
Heli AL (2011) dari Bintara AL anak seorang
buruh tani yang berkesempatan disekolahkan
ke Sekolah Penerbang AU.

c. Angkatan Darat Letda CPN Puspita Labida
Penerbang Heli AD lulusan Akmil AU 2017 anak 
seorang sopir dan penjual jagung bakar.

6. Penerbang pesawat jet komersial berbadan
lebar Pilot Garuda Ida Fijriah  lulusan Akademi
Penerbangan Indonesia Curug 1996 sebagai 
penerbang pesawat Boeing 737.

7. Perempuan Guru Besar Pertama (1964) Prof. DR.
Siti Baroroh Baried (lahir 1925) guru besar Fakultas
Satra UGM lulusan  Al Azar Mesir.

8. Perempuan Jenderal Pertama:
a. Angkatan Darat Brigjen TNI AD Theresia S

Abraham.
b. Angkatan Laut Laksma TNI AL Christina Maria

Rantetana lulusan  Sepamil Sukwan 1979.
c. Angkatan Udara  Marsma Hermuntasih.
d. Kepolisian RI Brigjen Pol Jeane Mandagi

lulusan Fakultas Hukum UI masuk Polri 1965.
9. Perempuan Presiden Pertama RI Megawati 

Soekarnoputri Presiden Kelima RI tahun 2001
2004.

10. Perempuan Menteri Kabinet RI Pertama Mr.

Maria Ulfah Santoso, Menteri Kemakmuran 
Kabinet Pertama RI. Titel Mr. adalah titel Sarjana 
Hukum lulusan Recht Hoge School Negeri Belanda 
merupakan singkatan dari Meester in de rechten.

11. Perempuan Gubernur Provinsi/Kep Dati I yang
diangkat berdasarkan Pemilu/Pilkada adalah
Hj. Atut Chosisah, SE Gubernur Provinsi Banten
sedangkan Gubernur Provinsi/Kep. Dati I yang
diangkat Presiden Soeharto berdasarkan Pemilihan
oleh DPRD Dati I Jambi ialah Prof. DR. Soedarwati
Machsun Sofyan Guru Besar UGM isteri Gubernur
Machsun Sofyan, SH yang digantikannya.

12. Perempuan Bupati Pertama Rohani Darus Danil
(Tebingtinggi).

13. Perempuan Walikota Pertama Salawati Daud
(Makassar).

14. Perempuan Menteri Kehutanan pertama DR. Ir. Siti 
Nurbaya Bahar MS lulusan Fakultas Pertanian IPB.

15. Perempuan Pertama Menteri Keuangan Terbaik
Dunia DR. Sri Mulyani Indrawati. Beliau lulusan
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Ph.D.
di USA.

16. Perempuan Direktur Jendral Bidang Kehutanan
Pertama DR. Ir. Yetti Rusli, M.Sc.  lulusan Fakultas
Kehutanan IPB 1978.

17. Perempuan pertama Direktur Utama Perum
Perhutani Prof. DR. Ir. Upik Rosalina Wasrin, M.Sc. 
lulusan Fakultas Kehutanan IPB 1979.
Demikianlah beberapa nama perintis kemajuan di

beberapa bidang, masih banyak perintis kemajuan di 
bidang lain yang belum dapat disebutkan. Faktanya 
sekarang telah banyak sekali perempuan Indonesia 
yang dapat meraih prestasi prestasi hebat di beberapa 
bidang seperti Pendidikan, Penelitian, Kesehatan, 
Pemerintahan. Banyak yang telah berhasil menjadi 
Menteri, Guru Besar, Duta Besar, Direktur Utama 
Perusahaan BUMN kesemuanya berkat kemajuan 
pendidikan, etos kerja dan perjuangan gender.

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 
saat peringatan hari ibu yang lalu mengharapkan 
adanya tokohtokoh baru yang mengemuka di bidang 
politik bahkan mengharapkan suatu saat ada Panglima 
ABRI (TNI) dari wanita Indonesia. Tentu hal ini baik 
dan sahsah saja asal dapat memenuhi persyaratan/
kirteria/norma yang ditentukan  dan diterima publik.

Semoga bermanfaat.
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1. DR.Ir.Toga Silitonga, M.Sc., APU (81 tahun 6
bulan)

a. Lahir: Tarutung tanggal 9 Oktober 1938.
b. Agama: Kristen Protestan.
c. Pendidikan: Fakultas Kehutanan (S1) IPB 1965,

Master of Science (S2) dari University of Wisconsin
USA Tahun 1971, Doctor of Philosophy (S3) dari
University of Minnesota USA tahun 1983.

d. Keluarga: 1 isteri (Ir.Sorta Sitorus MSc), 5 anak, 2
cucu.

e. Jabatan terakhir: Kepala Badan Litbang Kehutanan
Dep.Kehutanan 1998dan Ahli Peneliti Utama (APU) 
Badan Litbang Kehutanan 2003.

f. Aktivitas setelah pensiun: menikmati pensiun,
bersilaturakhim kepada teman dan kerabat,
menengok anak yang tinggal dan bekerja di USA,
bergembira dan main golf.

g. Kondisi: sehat wal afiat.
h. Tempat tinggal: Kompleks Kehutanan Meranti No

4 Pasir Mulya Gunung Batu Bogor KP 16610 Telp.
0251863964 Hp 081119275.

2. Ir.H.Hendarsun Suryanda Sanusiputra (80
tahun 11 bulan)

a. Lahir: Pangandaran (Jawa Barat), tanggal 6 April
1939.

b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 3 anak, 7 cucu.
d. Pendidikan: Fakultas Kehutanan (S1) Institut

Pertanian Bogor 1965.
e. Jabatan terakhir: Direktur Jendral Reboisasi dan

Rehabilitasi Lahan Dephut dan Widyaiswara Utama
f. Aktivitas setelah pensiun: mendalami, menghayati

dan menyebarkan (dakwah) agama Islam.
g. Kondisi: sehat.
h. Tempat tinggal: Kompleks Perumahan Bona Indah

Blok B 10 No.22 Cilandak, Jakarta Selatan.

3. Prof. DR.Ir. Herman Haeruman JS, MF (80
tahun 6 bulan)

a. Lahir: Rangkasbitung (Banten), tanggal 3 Nopember 
1939 (80 tahun 6 bulan).

b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 6 anak, 12 cucu.
d. Pendidikan: Fakultas Kehutanan (S1) IPB 1965, S2

dan S3 di Duke University (USA) masingmasing
diselesaikan pada tahun 1967 dan 1971.

e. Jabatan terakhir: Deputi Menteri Negara
BAPPENAS (eselon I) dan Guru Besar Fakultas
Kehutanan IPB.

f. Aktivitas setelah pensiun: Rektor Universitas
Matha’ul Anwar dan Rektor Universitas Banten
Jaya keduanya di Serang Banten, menjadi Ahli di
Dewan Pertimbangan Kalpataru.

g. Kondisi: sehat wal afiat.
h. Tempat tinggal: Kompleks Bappenas Condet

Pejaten No. 9 Jakarta Selatan Hp 0816187093.

4. Ir.Michael Arie Soedarsono (81 tahun 3
bulan)

a. Lahir: Boyolali, tanggal 30 Januari 1939.
b. Agama: Kristen Katholik.
c. Keluarga: 1 isteri, 3 anak, 2 cucu.
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas

Kehutanan Universitas Gajah Mada tahun 1965.
e. Jabatan terakhir: Staf Ahli Menteri Kehutanan dan

Widyaiswara Utama Pusdiklat Kehutanan Dephut.
f. Aktivitas setelah pensiun: menikmati pensiun dan

momong cucu.
g. Kondisi kesehatan: sehat.
h. Tempat tinggal: Jl.Kemang Selatan VII No 2 Jakarta 

Selatan Telp. 7193281 Hp 0811811310 (ibu).

Rimbawan Berprestasi dalam Kesehatan
(Mencapai Usia 80 Tahun Atau Lebih)
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5. Chaedar Patutie B St. (84 tahun)
a. Lahir: Gorontalo, 9 April 1936.
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak (2 lakilaki 2 perempuan)

semua sarjana, 4 cucu (2 lakilaki 2 perempuan).
d. Pendidikan: Sekolah Kehutanan Menengah Atas

(SKMA) Bogor 1958, Akademi Ilmu Statistik (AIS)
Jakarta 1968, Fakultas Kehutanan Universtas
Cenderawasih 19811985 tidak selesai.

e. Jabatan terakhir: Setelah bekerja mengabdi
kepada Negara sebagai PNS selama 34 tahun
dengan berbagai tugas di Sulsel, Bali, Jakarta,
Papua, terakhir di Menado sebagai Kepala Seksi

Pengumpulan dan Penyajian Data Kanwil Dephut 
Sulawesi Utara.

f. Aktivitas setelah pensiun: Sejak 1993 hingga
sekarang antif sebagai Pengurus Himpunan
Pensiunan Kehutanan (HPK) Provinsi Sulawesi
Utara dan Pengurus Daerah IKA SKMA

g. Kondisi kesehatan; baik, rajin berolahraga dan
berenang.

h. Tempat tinggal: Jl. Pinang Barat, Perumahan BTN
Bulu Bala Blok B3 No. 3, Kelurahan Pulu Bala,
Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo. Hp/WA: 0812
43140079.
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BERITA DUKA CITA
No. N a m a Usia

(Tahun) Jabatan Terakhir Meninggal Dimakamkan

1 Ir. H. Widayat Edy Pranoto 90 Staf Ahli Menteri Kehutanan 
IV Bidang Ketenagakerjaan 
Kehutanan

Jakarta,
16 Januari 2020

San Diego Hill 
Karawang

2 Ir. Achmed Bey Suhanda, MM 77 Direktur pada Ditjen Bina 
Produksi Departemen 
Kehutanan

Jakarta,
24 Januari 2020

Tanah Kusir,
Jakarta

3 Drs. H. Otjid Rosjid, MS 80 Kepala Seksi Persuteraan 
dan Perlebahan Divisi 
Produksi Kantor Direksi 
Perum Perhutani Jakarta

Bandung,
10 Februari 2020

Bandung

4 Abdi Darmansyah, S.Hut. 35 Kepala Resort Mangkok, 
Balai Taman Nasional 
Sebangau

Sebangau,
9 Maret 2020

Palangkaraya

5 Ibnu Yudistira Hendrawan 26 PPBN Balai Taman Nasional 
Sebangau

Sebangau,
9 Maret 2020

Palangkaraya

6 Mutiara, S.E. 26 PPBN Balai Taman Nasional 
Sebangau

Sebangau,
9 Maret 2020

Pulang Pisau

7 Tyas Novianti, S.Pd 25 PPBN Balai Taman Nasional 
Sebangau

Sebangau,
9 Maret 2020

Palangkaraya

8 Mansyah 27 Manggala Agni, PPBN Balai 
Taman Nasional Sebangau

Sebangau,
9 Maret 2020

Kasongan

9 S. Poniran, B.A. 76 Kepala Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam Maluku 
dan Irian Wilayah VIII

Tangerang,
30 Maret 2020

Karangmulya, 
Karangtengah 
Kota Tangerang

10 Ir. H. Aboe Bakar Aboe Seno 83 Kepala Balai Diklathut 
Samarinda

Samarinda,
31 Maret 2020

Samarinda

11 Dr. Ir. Bambang Eka Cahyana, MM 52 Direktur Utama PT. Pupuk 
Kujang

Jakarta,
3 April 2020

Kulon Progo
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Dalam rapat Dewan Redaksi 
Majalah Rimba Indonesia 

(MRI) tanggal 5 Pebruari 2020 
telah diputuskan bahwa untuk 
pengisian rubrik obituari MRI 
edisi 65 akan dimuat alm Ir. 
Widayat Edy Pranoto mantan Staf 
Ahli Menteri Kehutanan tahun 
19831990.Berikut kenangan 
almarhum semasa hidupnya.

Ir.H.Widajat Edy Pranoto 
dilahirkan di Wonogiri 
Surakarta Jawa Tengah pada 
tanggal 7 Mei 1930 putera dari 
bapak Sastrowimono Jurutulis 
(Helper) Kantor Kabupaten 
Wonogiri. Setelah menyelesaikan 
pendidikan Sekolah Rakyat di 
Wuryantoro oleh orang tuanya dipindahkan ke Sekolah 
Rakyat 6 tahun Among Siswo di Solo (bekas sekolah 
Belanda yang masih menggunakan bahasa Belanda). 
Setelah tamat dari sekolah ini alm melanjutkan 
sekolah ke SMP Negeri 2 di kota Solo hingga lulus 
tahun 1947. Dari SMPN 2 Solo alm meneruskan 
pendidikan ke Sekolah Kehutanan Menengah Atas 
(SKMA) Yogyakarta yang berikatan dinas (mendapat 
bea siswa dan diasramakan). Ketika duduk di klas 
II kota Yogyakarta sebagai ibu kota RI diserbu dan 
diduduki tentara Belanda, sekolah ditutup sementara 
(diliburkan) para siswanya ada yang ikut perang 
gerilnya mempertahankan Kemerdekaan RI ada yang 
pulang ke kampung halamannya. Pemuda Widayat 
memilih pulang ke kampung halaman (Wonogiri) dan 
ikut membantu perjuangan di wilayah tersebut. Lebih 
kurang setahun kemudian SKMA Yogyakarta dibuka 
kembali pemuda Widayat bersekolah kembali di Yogya. 
Tahun 1950 SKMA Yogya dipindah ke Bogor digabung 
dengan SKMA Bogor bikinan Belanda yang pelajaran 

sekolahnya memakai bahasa 
Belanda karena itu siswa 
SKMA yang dari Yogya banyak 
mengalami kesulitan (kedodoran) 
dalam mengikuti pelajarannya. 
Meski demikian pada tahun 1951 
pemuda Widayat berhasil lulus 
terbaik menduduki peringkat 
kedua sedangkan peringkat 
pertama diraih oleh Andang 
Trihadi.Sesuai peraturan yang 
berlaku saat itu kedua pemuda 
yang baru diangkat sebagai 
pegawai negeri mendapat 
kehormatan langsung diberikan 
tugas belajar ke Fakultas 
Pertanian Jurusan Kehutanan 
Universitas Gajah Mada sebagai 

“pegawai tugas belajar” tanpa harus bekerja dulu 
sebgaimana ketentuan ikatan dinas SKMA. Tugas 
belajar baru dapat diselesaikan tahun 1958 (7 tahun) 
disebabkan saat awal berdirinya Universitas Gajah 
Mada banyak mengalami kesulitan dosen, bukubuku 
pelajaran/perpustakaan, fasilitas praktikum di lab dan 
bimbingan studi untuk pembuatan skripsi, banyak 
dosen didatangkan dari luar (dosen terbang). Masa 
penyelesaian studi 7 tahun waktu itu sudah termasuk 
baik, cukup banyak yang menyelesaikannya lebih dari 
10 tahun.

Setelah lulus tugas pertama yang diberikan 
kepadanya adalah diperbantukan kepada Biro 
Penafsiran Foto Udara di Bogor diangkat sebagai 
Kepala Bagian Pendidikan untuk mendidik siswa
siswa calon Penafsir Foto Udara yang direkrut dari 
para lulusan SMA yang berminat dan berbakat. 
Pandidikan dilaksanakan selama setahun dengan 
ikatan dinas, setelah lulus langsung diangkat sebagai 
pegawai negeri. Bertugas disini cukup lama 19581962 

IR. H. WIDAYAT EDY PRANOTO
Oleh: Slamet Soedjono

Redaktur MRI
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kemudian pada tahun 1962 tugasnya dipindahkan ke 
Jawa Timur diangkat sebagai Administratur Perhutani/
KKPH Jatirogo. Hanya setahun bertugas di Jatirogo 
tahun 1963 dipindahtugaskan ke Irian Barat diangkat 
sebagai Kepala Biro Planologi Kehutanan Manokwari 
(19631965). Tahun 19661967 dipindahkan dari Irian 
Barat diperbantukan ke BPU PN Perhutani di Jakarta. 
Selanjutnya pada tahun 1967 diangkat sebagai Kepala 
Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah di Palangkaraya 
yang merupakan Kepala Dinas Kehutanan kedua di 
Provinsi Kalimantan Tengah (yang Pertama adalah 
Ir. Uum Sumawidjaja). Penugasan disini berlangsung 
hingga 1978, merupakan penugasan paling lama selama 
karirnya sebagai pegawai negeri dan merupakan Kepala 
Dinas Kehutanan terlama di provinsi ini. Tahun 1978
1983 bertugas sebagai Staf Ahli Direktorat Jendral 
Kehutanan di Jakarta dan pada tahun 1983 ketika 
oleh Pemerintah Orde Baru dibentuk Departeman 
Kehutanan almarhum diangkat menjadi Staf Ahli 
Menteri (SAM) Kehutanan bidang Ketanagakerjaan 
Kehutanan, Menjabat Staf Ahli Menteri Bidang 
Ketenagakerjaan ini belangsung selama 7 tahun hingga 
tiba saatnya pensiun tahun 1990 meski pada tahun 
1988 terjadi penggantian Menteri Kehutanan.

Selama bekerja sebagai pegawai negeri mengabdi 
kepada Bangsa dan Negara almarhum mempunyai 
prinsip dimanapun ditugaskan akan berusaha men
jalankan tugas dengan sebaikbaiknya, sungguh
sungguh, berdisiplin tinggi, bertanggungjawab dan 
dengan semangat pengabdian yang tinggi. 

Beberapa kesan mendalam selama bekerja sebagai 
PNS mengabdi kepada Negara dan Bangsanya yang 
pernah disampaikan kepada penulis semasa hidupnya 
diantaranya adalah :
1. Merasa bersyukur sempat ikut pertama 

kali memperkenalkan dan memperkembangkan 
penggunaan fotogrametri kehutanan di Indonesia 
untuk pemetaan hutan dan potensi tegakannya.

2. Dalam waktu lebih kurang 1,5 tahun selama 
menjadi Adm KPH Jatirogo Jawa Timur dapat 
mengatasi kesulitan transportasi mengeluarkan 
kayu sampai ke Tempat Penjualan/Penimbunan 

Kayu (TPK) sementara gangguan keamanan hutan 
yang merajalela disebabkan perbuatan BTI juga 
dapat diredam.

3. Dalam masa transisi pengalihan pemerintahan dari 
Belanda ke Indonesia (UNTEA) yang segalanya 
serba sulit dan masyarakat yang terbelakang 
sering mengganggu, dalam waktu satu tahun Biro 
Planologi yang dipimpinnya dapat menyelesaikan 
survei potensi hutan untuk 2 Perusaahan Kayu 
yaitu Perusahaan Konsesi Hutan Phillipina dan 
Perushaan Penggergajian Kayu Negara (PKN) di 
Manokwari hingga kedua perusahaan tersebut 
dapat beroperasi sebagaimana yang direncanakan.

4. Merintis dari awal usaha pembukaan Pengusahaan 
Hutan dan Industri Pengolahan Hasil Hutan di 
Kalimantan Tengah hingga berhasil menjadi daerah 
penghasil US $ terbesar kedua di Indonesia setelah 
Kalimantan Timur.

5. Selama 7 tahun menjadi Staf Ahli Menteri 
Kehutanan bersama Setjen/Setditjen berhasil 
menyusun Perencanaan Ketenakerjaan Kehutanan 
Nasional, Pola Karir dan Kependidikan Tenaga 
Kehutanan, penggantian tenaga kerja Asing di HPH 
dan Industri Perkayuan dengan WNI yang terdidik 
dan terlatih, serta menetapkan jabatanjabatan di 
HPH yang harus dijabat oleh Teknisi Kehutanan. 
Almarhum Ir.H.Widayat Edy Pranoto dipanggil 

Allah Yang Maha Kuasa untuk menghadap Nya pada 
tanggal 16 Januari 2020 pada usia hampir 90 tahun 
setelah menderita sakit tua beberapa lamanya. Jenazah 
almarhum dimakamkan pada tanggal 17 Januari 2020 
di Pemakaman Islam San Diego Hill Krawang Jabar.

Kepergian almarhum meninggalkan kepedihan 
yang mendalam bagi istri dan anak cucu yang 
ditinggalkan, dan menyisakan berbagai 
kenangan tentang kehangatan, kasih sayang, 
perhatian kepedulian, ketegasan dan kedisiplinan. 

Hobi almarhum adalah bersilaturakhim, memeli
hara burung dan tanaman serta menyanyi.

Almarhum meninggalkan keluarga seorang isteri, 
2 anak, 6 cucu dan 3 ci cit.  Semoga almarhum 
husnul khotimah.
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