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04 Perhutanan Sosial Perekat Ekonomi Rakyat dan Ekologis 
Hutan di Pandemi Covid 19
Diperkotaan mengalami gangguan ekonomi karena rendahnya supply dan 
demand sehingga banyak sentra/usaha ekonomi mengalai pelambatan 
dan terhenti, sehingga PHK terjadi sebagai akibatnya banyak pekerja 
yang pulang kampung. Kebijakan SKIM pekerja yang pulang kampung 
yang tidak ada jaminan pekerjaan di kota dan akan kembali lagi ke kota 
akan ditolak. Sebab, kota akan terbebani kembali masalah sosial dan 
pemberantasan covid19-nya masih berlangsung walaupun trendnya 
menurun. Oleh karena itu program perhutanan sosial yang memberikan 
distribusi akses pengelolaan hutan di desa dengan didukung oleh 
pendampingan untuk peningkatan kapasitas serta membuka ruang 
kerjasama investasi dan pemasaran dapat dimanfaatkan untuk membantu 
penyelesaian masalah PHK, sambil memberi trigger bergeraknya ekonomi 
pedesaan melalui ketahanan pangan pola agroforesty.

07 Gotong Royong Menumbuhkan Semangat Kemandirian 
Masyarakat Desa Sekitar Hutan
Salah satu nilai kebangsaan yang digali dari budaya luhur bangsa 
Indonesia sendiri adalah “Gotong-royong”. Nilai gotong royong digali dari 
sesanti Bhinneka Tunggal Ika (“berbeda-beda, tetapi tetap satu”) yang 
mencerminkan kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang majemuk 
(plural-society). Meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri atas 
berbagai unsur dan suku-suku yang berbeda, namun jiwa dan semangat 
bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan. Salah 
satu cermin dari semangat kesatuan dan persatuan itu adalah penerapan 
nilai gotong-royong di desa-desa di seluruh Nusantara, termasuk desa-
desa sekitar hutan.

16 Bergotong Royong Membangun Ekowisata di Hutan New 
Era Pandemic Covid 19
Selain berpotensi menahan laju deforestasi dan meningkatkan kontribusi 
ekonomi, maka bergotong royong untuk memanfaatkan hutan bagi 
ekowisata menjadi  upaya mengurangi  konflik, khususnya yang terkait 
dengan tumpang tindih pemanfaatan dan penggunaan lahan di kawasan 
hutan negara.

31 Membangun Hutan Membangun Peradaban Menjaga 
Kelestarian Lingkungan
Degradasi dan kerusakan bumi kian harinya makin parah. Bagi para ahli 
lingkungan, kondisi terkini dunia telah mendekati ambang batas kritisnya. 
Saat ini, kondisi paling parah dan nyata adalah terkait perubahan iklim. 
Ia telah menjadi salah satu momok menakutkan. Potensial bila tidak 
segera diselesaikan, ia akan mengguncang ekosistem bumi di masa depan.
Menanggapi kondisi ini, Indonesia sebagai salah satu negara dengan areal 
hutan yang luas sejatinya memiliki peran signifikan.

42 Apa dan Siapa: Ir. Indriastuti, MM
Beliau mantan pejabat Eselon I di Kementerian Kehutanan, yang 
merupakan wanita Rimbawan yang pernah menduduki jabatan tertinggi 
sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kehutanan yaitu sebagai Direktur 
Jenderal.
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Pengantar Redaksi

Dalam mempersiapkan Volume 66 ini, berbagai peristiwa 
nasional terjadi. Hari Pendidikan Nasional, Hari 

Kebangkitan Nasional, Lebaran Idul Fitri 1441 H, Lahirnya 
Pancasila, dan Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia. Terasa beda dengan tahun-tahun yang lalu. Pandemi 
covid 19 yang belum surut, mengakibatkan tidak ada acara temu 
muka yang penuh kegembiraan, apalagi yang berskala kolosal atau 
glamour. Kebahagiaan yang ditandai dengan jabat tangan penuh 
kehangatan, peluk cium penuh persaudaraan seolah tidak ada. 
Pertemuan secara daring seolah kehilangan makna kebahagiaan 
itu. Apakah benar demikian? 

William James seorang filsuf Amerika Serikat menyatakan, 
bahwa kepedulian utama manusia dalam hidupnya adalah 
kebahagiaan. Bagaimana cara memperoleh, mempertahankan, 
dan memulihkan kebahagiaan merupakan motif tersembunyi 
dari tindakan kebanyakan orang. Banyak filsuf yang menyatakan 
pemikirannya tentang kebahagiaan. Tetapi ada pemikiran seorang 
filsuf yang pantas untuk direnungkan ketika seolah kehagiaan 
itu menghilang. Ia adalah Victor Frankl, yang mengajukan 
pandangan berbeda. Menurutnya, pencapaian kebahagiaan 
tertinggi itu terengkuh bukanlah dalam keberhasilan, 
kesenangan, dan kekuasaan, melainkan dalam keberanian 
untuk menghadapi kenyataan dengan segala pahit getirnya. 
Frankl percaya pada kehendak untuk menemukan makna, lewat 
kemampuan berdamai dengan kenyataan dan pengorbanan 
untuk menjadi lebih besar daripada diri sendiri-ini merupakan 
sumber kebahagiaan tertinggi.

Mari, berdasarkan kacamatanya Frankl kita coba mencari 
makna baru dari gotong-royong. Kata kuncinya adalah 
berdamai dengan kenyataan, pengorbanan diri, dan 
orang/pihak lain yang menjadi lebih besar daripada 
diri sendiri. Ini adalah bahasa cinta. Bukankah bahasa 
pengorbanan adalah bahasa cinta? 

Ketika kita menghadapi kenyataan bahwa Kehutanan 
Indonesia saat ini menjadi hujatan banyak pihak terutama 
tertuju pada komunitas rimbawan, maka pandemi covid 19 ini 
merupakan kesempatan emas untuk kita terapkan nilai-nilai 
gotong-royong dengan makna baru itu, yaitu untuk mengisi 
kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional yaitu masyarakat 
yang adil dan makmur. Tidak ada lagi sekat-sekat (dekonstruksi) 
apalagi sekat egosentrisme rimbawan. Cinta kekuasaan (the love 
of power) harus berubah menjadi baru, yaitu kekuasaan cinta 
(the power of love). 

Berangkat dari keinginan seperti itu, maka MRI volume 66 ini 
menurunkan artikel-artikel bertemakan Gotong-royong dalam 
Membangun Kehutanan Indonesia. Semoga bermanfaat, dan 
selamat membaca.
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Pandemi Covid-19 adalah wabah 
penyakit dunia yang perlu disikapi 
secara global tetapi juga skala lokal. 
Menurut catatan, dampak 
kesehatan publik pada tanggal 17 
Juni 2020, jumlah penduduk dunia 
yang terpapar virus corona adalah 

 

 

 

 

PENYEBAB VIRUS
Pada periode 1940-2004 setidaknya ada 335 jenis 

virus baru yang menginfeksi manusia. Sebanyak 72% 
dari wabah tersebut berasal dari satwa liar, yang diburu, 
dimakan, dan menginfeksi manusia yang menginvasi 
habitat mereka di hutan-hutan yang dirusak. Satu abad 
yang lalu virus flu spanyol menyerang dataran eropa 
dalam beberapa gelombang sehingga menimbulkan 
korban + 50 juta orang. ilmu pengetahuan yang masih 
terbatas yang penangan yang kurang mengakibatkan 
pandemi flu spanyol yang disebabkan mobilitas bangsa 
spanyol sebagai penjajah dunia.

Peristiwa tersebut berulang dengan munculnya flu 
burung, flu babi dan Covid-19 akibat rantai ekosistem 
yang terputus karena kelalaian manusia dalam 
memberlakukan satwa liar sebagai bagian rantai 
makanan ekosistem. Demikian pula dengan Covid-19, 
sebab kelelawar yang seharusnya menetralisir virus-
virus yang ada di alam dimakan oleh manusia sehingga 
ada transformasi virus tersebut kedalam tubuh manusia 
yang menyerang tenggorokan dan menginfeksi paru-
paru yang dapat mengakibatkan kematian. Manusia 
yang terpapar jika batuk mengeluarkan dropplet dan 
mengenai manusia yang lainnya maka penularan 
terjadi. Atau benda-benda yang terkontaminasi oleh 
dropplet jika dipegang oleh orang lain mempunyai 
potensi yang sama. Oleh karena itu diperlukan upaya 
pembelajaran bersama kepada publik termasuk petani 
tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem 
dan peran manusia sebagai khalifah bumi.

DAMPAK EKONOMI
Akibat PSBB, stay at home, working from home, 

kerumunan-kerumunan orang dihindari maka konsumsi 
bahan makanan meningkat sementara produksi ber-
kurang karena aktivitas ekonomi berkurang. Aktivitas 
ekonomi berupa jasa seperti wisata berkurang drastis 

PERHUTANAN SOSIAL PEREKAT EKONOMI RAKYAT 
DAN EKOLOGIS HUTAN DI PANDEMI COVID-19

Oleh: Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.
Dirjen Perhutanan Sosial, Kementerian LHK

8,6 juta orang yang tersebar di 218 negara. Upaya-
upaya pemberantasan Covid-19 dan dampak 
ekonominya dilakukan pada tataran internasional, 
nasional, regional dan lokal, melalui kebijakan publik 
beserta penerapannya agar virus ini dapat dikendalikan 
bahkan dapat dimusnahkan. Pemanfaatan anggaran 
negara (APBN) maupun daerah (APBD) dan pendapatan 
masyarakat pada umumnya dipergunakan untuk 
kersehatan dan kebutuhan dasar. APBN dan APBD 
menyediakan dana untuk kesehatan publik secara gratis 
bagi masyarakat yang terpapar dan upaya lacak Rapid 
Test sehingga banyak negara yang terbebani 
ekonominya yang disebabkan ketidak seimbangan 
antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara 
yang diakibatkan ekonomi yang tidak bergerak. Hal ini 
disebabkan Covid-19 penularannya melalui dropplet 
sehingga kerumunan massa harus dihindari bahkan 
pada daerah-daerah epicentrum diperlakukan PSBB, 
jaga jarak (pshycal distancing dan penggunaan 
masker). Di luar negeri malah diberlakukan karantina 
wilayah atau lockdown sehingga ekonomi betul-betul 
tidak bergerak.

Ketika upaya ini telah membuahkan hasil yang 
diindikasikan dengan reproduktif number (Ro) dan 
transmition rate (Rt) kurang dari 1 maka diberlakukan 
kelonggaran PSBB menuju New Normal. Paper 
ini mengulas peran rimbawan untuk membantu 
keberhasilan program penanggulangan Covid-19 di 
Indonesia dan persepktif pengelolaan petani hutan dan 
pengelolaan agroforestry perhutanan sosial.
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bahkan sampai 90% yang dampaknya mempengaruhi 
kepada usaha transportasi penerbangan, laut dan 
darat serta usaha hospitality seperti hotel, jasa wisata. 
Akibatknya, dunia mengalami pelambatan ekonomi 
yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi dunia 
yang pada tahun 2019 adalah 2,9% maka dengan adanya 
dampak Covid-19 diproyeksikan menurun menjadi 
-3.0%. demikian pula untuk Indonesia pertumbuhan
ekonomi dam skenari optimis masih bertumbuh pada
kisaran 1-2% sedangakan pada skenario pesimis antara
0% sampai dengan -1%. Ketika ekspor impor antara
negara tidak terjadi maka program ketahanan pangan
nasional sangat diperlukan termasuk peran kehutanan
melalui agroforesty.

DARI MANA MULAI PERAN RIMBAWAN
Diperkotaan mengalami gangguan ekonomi karena 

rendahnya supply dan demand sehingga banyak sentra/
usaha ekonomi mengalai pelambatan dan terhenti, 
sehingga PHK terjadi sebagai akibatnya banyak pekerja 
yang pulang kampung. Kebijakan SKIM pekerja yang 
pulang kampung yang tidak ada jaminan pekerjaan 
di kota dan akan kembali lagi ke kota akan ditolak. 
Sebab, kota akan terbebani kembali masalah sosial 
dan pemberantasan Covid-19 nya masih berlangsung 
walaupun trendnya menurun.

Oleh karena itu program perhutanan sosial yang 
memberikan distribusi akses pengelolaan hutan di 

desa dengan didukung oleh pendampingan untuk 
peningkatan kapasitas serta membuka ruang kerjasama 
investasi dan pemasaran dapat dimanfaatkan untuk 
membantu penyelesaian masalah PHK, sambil 
memberi trigger bergeraknya ekonomi pedesaan 
melalui ketahanan pangan pola agroforesty.

Sebagai rimbawan yang dipercaya menjadi 
pimpinan diprogram perhutanan sosial maka strategi 
yang diambil adalah:

Pertama, berfikir strategis agar Covid-19 teradaptasi 
ditingkat tapak melalui sosialisasi pembelajaran jarak 
jauh kepada petani perhutanan sosial. Pendekatan 
yang diambil adalah bekerja sama dengan lembaga 
yang kompeten dibidang pendidikan dan pelatihan 
yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber 
daya Manusia (BP2SDM) dengan merancang Learning 
management Sistem (LMS). Target yang dilatih adalah 
3.000 petani dan pendamping, maksimal lima orang 
dalam satu kelompok. Pada saat ini terdapat 6.622 
kelompok yang terdiri 857.819 KK yang mengelola 4,2 
juta Ha. Kalau satu KK terdiri dari empat orang maka 
jumlah yang terlibat dalam perhutanan sosial saat ini 
3,4 juta orang.

Kedua, berfikir menyemangati petani agar produktif 
dengan tetap memperhatikan prosedur Covid-19. 
Kerangka fikirnya adalah kita membantu menyiapkan 
skenario resiko PHK dengan lapangan pekerjaan 
yang berbasis pedesaan. Dengan pembelajaran jarak 
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jauh kepada petani harapannya petani mendapatkan 
penguatan kearifan lokal dengan inovasi dan teknologi 
intesifikasi pangan sehingga produktifitas hutan dan 
pangannya meningkat serta nilai tambah produk yang 
mempengaruhi secara positif terhadap pendapatan 
juga meningkat. Pada umumnya tenaga kerja PHK 
yang kembali ke desa masih relatif generasi millenial 
sedangkan kondisi eksisting petani perhutanan sosial 
dengan rata-rata berumur 47 tahun. Dengan e-learning 
ini transformasi inovasi teknologi dari petani muda 
kepada petani tua atau sebaliknya terjadi dalam kelas 
pembelajaran bersama. Lagi pula pemerintah juga 
memberikan insentif uang saku dan uang pulsa kepada 
petani dan pendamping sebesar Rp.800.000,- yang 
harapannya dapat digunakan untuk menopang hal-hal 
yang produktif. Pemerintah juga memberikan insentif 
dana Bang Pesona yang diberikan kepada kelompok jika 
mereka menerapkan hasil pembelajaran tersebut dalam 
Rencana Kerja Usaha (RKU) dengan pemilihan cluster 
komoditas hutan dan pangan yang dapat dipergunakan 
untuk memberi input produksi seperti bibit, pupuk, 
dan obat untuk hama penyakit. Bang pesona dananya 
sebesar Rp.50juta per kelompok. Melalui jejaring 
program proitas nasional RKU tersebut juga dapat 
dijadikan dasar untuk mendapatkan bibit gratis dari 
BPDAS-HL maupun dinas pertanian Kabupaten. 
Syaratnya kelompok tersebut telah masuk dalam Calon 
Petani, Calon Lokasi (CPCL) Kementerian Pertanian. 

Pada saat ini telah terbentuk tim terpadu ketahan 
pangan KemenLHK dan Kementan untuk akselerasi 
ketahan pangan di Jawa seluas 106 ribu Ha dan diluar 
jawa 120 ribu Ha.

Ketiga, melalui e-learning ini petani kita ajak 
berfikir tidak egosentris tetapi ekosentris sehingga cara-
cara produktif dan pemahaman ekologi disampaikan 
secara bersamaan sehingga petani dapat adaptif 
terhadap kondisi sekarang.

Dengan pembelajaran maka adaptasi terhadap 
Covid-19 dan cara-cara produktif telah diberikan 
kepada petani sehingga a) Petani akan terus bekerja 
dan berproduksi dengan mengolah lahannya sebab 
menjadi petani merupakan cara hidup yang dikenal oleh 
petani. b) Secara alami petani akan menyesuaikan diri 
menerapkan protokol Covid-19 (menggunakan masker, 
menjaga jarak, mencuci tangan, bekerja mandiri, 
dan sebagainya). d) Petani akan menyesuaikan jenis 
tanamannya dengan situasi yang dihadapinya. e) Secara 
sosial petani akan beradaptasi seperti cara-cara yang 
mereka pahami yaitu bergantung kepada asuransi sosial 
yang ada di desa (bansos pemerintah, kolektivitas desa, 
ikatan patron klien). f) Bantuan sosial dari pemerintah 
kepada petani menjadi harapan untuk tetap makan dan 
bertahan hidup. g) Gotong-royong, resiprocal sebagai 
wujud norma/nilai-nilai kolektif yang hidup dalam 
interaksi sosial di desa.
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PENDAHULUAN
Salah satu nilai kebangsaan yang 
digali dari budaya luhur bangsa 
Indonesia sendiri adalah “Gotong-
royong”. Nilai gotong royong 
digali dari sesanti Bhinneka 
Tunggal Ika (“berbeda-beda, 

tetapi tetap satu”) yang mencerminkan kondisi obyektif 
masyarakat Indonesia yang majemuk (plural-society).

Meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri atas 
berbagai unsur dan suku-suku yang berbeda, namun 
jiwa dan semangat bangsa Indonesia tetap menjunjung 
tinggi kesatuan dan persatuan. Salah satu cermin dari 
semangat kesatuan dan persatuan itu adalah penerapan 
nilai gotong-royong di desa-desa di seluruh Nusantara, 
termasuk desa-desa sekitar hutan.

Hampir seluruh masyarakat di ceruk-ceruk desa 
terpencil sekalipun, mengenal secara baik budaya 
gotong-royong, karena gotong royong adalah kegiatan 
yang bersifat turun-temurun dari nenek-moyang 
mereka. Tulisan ini membahas secara singkat mengenai 
nilai budaya gotong royong yang berkembang di 
desa-desa pedalaman sekitar hutan serta upaya 
pelestariannya. 

SEKILAS BUDAYA GOTONG ROYONG PADA 
MASYARAKAT PEDALAMAN

Beberapa kali penulis berkenalan dengan desa-desa 
pedalaman di sekitar hutan, mulai dari Papua (Irian 
Jaya), Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Pulau 
Jawa hingga Pulau Sumatera, untuk bertemu dan 
berkenalan lebih mendalam dengan masyarakat 
pedalaman. Sungguh mengesankan karena kehidupan 
masyarakat pedalaman di sekitar hutan, ternyata masih 
sangat kuat memegang teguh budaya gotong-royong.

Di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya 
misalnya, penulis berkesempatan mengenal budaya 
masyarakat Dani. Masyarakat Dani yang melahirkan 
seorang Kepala Suku Obahorok yang menikahi 
seorang antropolog Amerika itu, diajak berperan aktif 
dalam membangun hutan melalui program Hutan 
Kemasyarakatan Lembah Baliem yang digagas sendiri 
oleh Menteri Kehutanan Soedjarwo. Masyarakat Dani 
yang pada umumnya masih sngat tradisional, ternyata 
memiliki kebiasaan komunal untuk bergotong-royong 
dalam membangun pembibitan/persemaian, aktivitas 
penanaman, dan lain-lain. Ada pembagian tugas yang 
sangat baik di antara kepala keluarga, ibu rumah-
tangga dan anak-anak mereka. Masyarakat bergotong-
royong dalam membangun rumah “honai”, berburu 
binatang liar, menanam pohon dan tanaman semusim, 
memanen ubi jalar (“hipere”), memasak makanan 
dengan cara bakar-batu, bahkan sampai pula pada saat 
terjadi upacara kematian, semuanya dilakukan secara 
bersama-sama. Dilakukan dengan cara bergotong 
royong yang diliputi kesukarelaan.

Gambar 1. Penulis berkesempatan membina masyarakat Dani 
yang masih sangat tradisional dalam rangka membangun Hutan 
Kemasyarakatan di Lembah Baliem, Jayawijaya tahun 1988 (Foto: 
koleksi pribadi).

GOTONG ROYONG MENUMBUHKAN SEMANGAT 
KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN

Oleh: Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA, IPU
Praktisi Kehutanan, Mantan Dirut PT. Inhutani II
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Setelah selesai melakukan aktivitas komunal, 
masyarakat Dani kemudian melanjutkan dengan 
aktivitas pesta “bakar batu”, yaitu cara khas 
masyarakat Dani dalam memasak bahan makanan, 
baik berupa ubi, sayur maupun daging secara 
bergotong-royong. Pertama-tama ibu-ibu dan anak-
anak suku Dani mengumpulkan batu-batu dan kayu 
untuk dibakar. Setelah api menyala, kumpulan batu-
batu dibiarkan terbakar sampai panas. Sementara tak 
jauh dari lokasi pembakaran dibuat lobang dan diberi 
daun pisang sebagai tempat bahan makanan yang 
akan dimasak. Ubi jalar (hipere) dan sayur-sayuran 
dimasukkan ke dalam lobang tadi dan ditutup rapat 
dengan daun pisang. Sesaat kemudian, batu-batu yang 
telah panas terbakar dipindahkan kedalam lobang 
sedemikian rupa, sehingga panas yang dihantarkan oleh 
batu-batu itu dapat menyebar merata dan memanaskan 
makanan. Asap mengepul dan membumbung tinggi ke 
angkasa, sementara daun-daun pisang tadi menjadi 
layu, di bagian luarnya muncul titik-titik air dan 
mulailah tersebar bau makanan khas yang telah siap 
untuk disantap. Baik tua, muda, lelaki, perempuan, 
orang dewasa maupun anak-anak, larut dalam “pesta 
bakar batu” saling bahu-membahu memasak makanan 
dan menyantap makanan bersama, sambil sesekali 
bernyanyi dan menari-nari. Semua itu merupakan bukti, 
bahwa budaya gotong-royong tertanam kuat sekali 
pada masyarakat Dani yang masih sangat tradisonal. 
Mereka menghargai kebersamaan dan saling hormat-
menghormati satu sama lain.

Dalam membangun rumah honai pun, kegotong-
royongan masyarakat Dani ditunjukkan dengan nyata 
sekali. Mereka mengumpulkan kayu, bambu, dan 
rumput-rumputan (ilalang) untuk dijadikan rumah 
tinggal bersama (rumah komunal). Bagi orang awam, 
tentu rumah mereka dinilai begitu sederhana dan 
dianggap kurang higienis karena tertutup rapat (kurang 
ventilasi). Tetapi bagi masyarakat Dani, rumah honai 
adalah arsitektur rumah tinggal yang sangat adaptif 
dengan kondisi pegunungan yang sangat dingin. 
Yang menarik, para lelaki Dani bergotong-royong 
membangun rumah tanpa hitung-hitungan upah dan 
kompensasi tenaga. Mereka bekerja penuh dengan 
keikhlasan dan tanpa paksaan (sukarela).

Hal yang lebih-kurang sama dengan masyarakat 
Dani di Lembah Baliem, terjadi pula pada masyarakat 
pedalaman Dayak Kenyah di desa Long Pejeng, Long 
Lees, dan Long Nyelong di Kecamatan Muara Ancalong, 
Provinsi Kalimantan Timur. Mereka bergotong-royong 
melakukan pembukaan ladang dan penanaman padi 
gogo (padi tanah kering) dan kedelai.

Setelah beramai-ramai naik perahu beriring-
iringan, mereka mulai melakukan upacara adat suku 
Dayak lalu bergotong-royong membuka ladang/huma 
dengan membabat semak-belukar secara bersama-
sama. Baik orang dewasa maupun anak-anak semua 
terjun membabat semak-belukar, sementara ibu-
ibu dan para gadis menanak nasi dan membuat 
lauk-pauk untuk makan siang bersama. Anak-anak 
sekolah diliburkan dan larut dalam “pesta” membuka 

Gambar 2. Budaya bakar batu masih kuat tertanam dalam 
masyarakat Dani di Lembah Baliem, Jayawijaya, Irian Jaya. 
Cara memasak tradisional yang sangat khas dan penuh dengan 
kegotong-royongan ini terus dibudayakan hingga sekarang.

Gambar 3. Masyarakat Dani bergotong-royong membangun honai 
yang terbuat dari kayu dan ilalang kering (Sumber foto: http://
rumahadatdiindonesia.blogspot.com.)
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ladang/huma. Mereka benar-benar memelihara dan 
menghormati budaya dan adat-istiadat bergotong-
royong yang merupakan harta warisan para leluhur 
yang sangat tinggi (“adi-luhung”).

Usai membabat semak dan menanam padi gogo 
(padi lahan kering/padi gunung) maupun benih kedelai 
secara bergotong-royong, pada siang harinya mereka 
semua berhenti dan berkumpul di pinggir ladang untuk 

makan-siang bersama. Ibu-ibu hanya memasak nasi 
dengan lauk berupa sayur “jantung pohon pisang” yang 
dimasak dengan cabai yang sangat pedas. Itu saja lauk-
pauknya. Betapa sederhananya makan siang mereka. 
Meskipun demikian, rasa kebersamaan dan senasib-
sepenanggungan di antara mereka sangat membekas. 
Tak salah jika dikatakan, bahwa aktivitas pembukaan 
ladang dan penanaman tanaman pangan oleh 

Gambar 4. Pembukaan dan penanaman ladang oleh masyarakat 
Dayak Kenyah yang sangat khas dan penuh dengan nilai-nilai 
kegotong-royongan (foto: koleksi pribadi tahun 1997)

Gambar 5. Penulis (tanda panah) larut bersama-sama peladang berpose sejenak setelah membuka ladang/huma untuk menanam padi 
gogo dan kedelai secara bergotong-royong (foto: koleksi pribadi tahun 1997).

Gambar 6. Penulis berfoto bersama sebagian peladang dari Suku 
Dayak Kenyah di pedalaman Kalimantan Timur dengan latar-
belakang semak-belukar yang akan dibuka (foto: koleksi pribadi)
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masyarakat Dayak Kenyah berubah menjadi layaknya 
sebuah “pesta besar” yang diisi dengan gawai bersama 
dan bergotong-royong melestarikan budaya berhuma 
yang turun-temurun dari nenek-moyang mereka.

MELESTARIKAN NILAI-NILAI GOTONG ROYONG 
DI DESA

Seperti diilustrasikan pada praktek yang dilakukan 
oleh masyarakat pedalaman Lembah Baliem 
(masyarakat Dani) maupun pedalaman Kalimantan 
Timur (masyara kat Dayak Kenyah) di atas, maka 
makna gotong royong dapat diartikan sebagai “bekerja 
bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan 
secara bersama-sama pula menikmati hasil pekerjaan 
tersebut secara adil”. Gotong royong merupakan satu 
sikap yang sangat terpuji untuk membantu pihak 
yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan dan 
kenikmatan bersama (komunal). 

Nilai-nilai gotong royong digali dari tradisi leluhur 
bangsa dan sesanti bhinneka tunggal ika, merupakan 
realitas tradisi yang hidup dan berkembang di tengah 
masyarakat, yang dijabarkan sebagai sikap atau perilaku 
yang sangat luhur, diantaranya adalah: 
1. Meyakini bahwa “bekerja adalah sebuah ibadah”.
2. Masyarakat suka bermusyawarah dan saling

menasehati.
3. Kebiasaan suka memberi kepada orang lain.
4. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap

sesama.
5. Memiliki rasa pengabdian yang kuat terhadap

pemimpin dan kelompoknya.
6. Tiap individu suka menjalin silaturahim dengan

sesama.
7. Memiliki rasa sukarela dalam bekerjasama.
8. Membangun kemampuan beradaptasi dengan baik.
9. Mampu bekerja keras tanpa pamrih.
10.  Selalu bersemangat dalam menunaikan tugas.
11. Selalu bersikap produktif dalam segala aktivitas.
12. Bersikap kreatif dan inovatif.

Pepatah Jawa yang mengatakan “guyub rukun
agawe sentosa” (artinya: “keguyuban, kebersamaan, 
dan kerukunan akan menciptakan kesejahteraan”), 
masih dipegang teguh oleh masyarakat desa di 
pedalaman. Pepatah tersebut menjadi pedoman 

bagi pengelolaan pembangunan desa yang dilandasi 
semangat gotong royong seperti aktivitas: pembuatan 
infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan 
peningkatan kesejahteraan warga desa. Dana desa yang 
digulirkan pemerintah akan menjadi stimulan untuk 
mengembangkan aktivitas gotong royong warga desa, 
seperti program inovasi desa (PID) yang menggali dan 
mengembangkan potensi yang telah ada di desa. 

Karena adanya semangat gotong royong yang 
didukung oleh bergulirnya dana desa sebagai stimulus 
fiskal, maka seperti dikatakan oleh Mantan Menko Kesra 
Haryono Suyono (Kompas, 1 Januari 2019) bahwa, 
sejak tahun 2018 tingkat kemiskinan di Indonesia 
telah menurun mencapai < 10% (single-digit). Hal ini 
menurut beliau, disebabkan karena: 
1. Terjadi pembangunan besar-besaran dari daerah

pinggiran (desa-desa).
2. Terdapat konsentrasi pembangunan pada desa-

desa yang padat penduduk dan relatif miskin.
3. Komitmen Presiden dalam menugaskan Kemendes

PDT untuk mengawal pembangunan di perdesaan.
4. Terjadi peningkatan dana desa dari tahun ke tahun.

Desa-desa tertinggal di pedalaman kiranya perlu
mendapat sentuhan dari pemerintah, terutama di 
bidang pendidikan dan kesehatan. Sinergitas atau 
perpaduan antara semangat gotong-royong dari warga 
desa dengan dukungan dana desa sebagai stimulus 
fiskal, akan menciptakan akselerasi pembangunan desa 
menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 
perdesaan. Karena itu budaya gotong-royong sebagai 
modal sosial (social capital) yang telah hidup dan 
berkembang di masyarakat, perlu terus dipelihara dan 
ditingkatkan.

MENEPIS KEKHAWATIRAN MEROSOTNYA NILAI-
NILAI GOTONG ROYONG

Meskipun terdapat stimulus fiskal melalui dana 
desa, tetapi ada kekhawatiran terjadinya kemerosotan 
semangat gotong royong pada kehidupan masyarakat 
desa di pedalaman. Ada kekhawatiran bahwa, sesanti 
bhinneka tunggal ika, lebih khusus lagi nilai-nilai 
gotong royong yang terdapat di dalamnya, tidak lagi 
menjadi roh bagi proses kehidupan bermasyarakat di 
desa-desa. 
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Perilaku gotong royong lambat-laun cenderung 
memudar karena pengaruh budaya luar yang tidak sesuai 
dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti budaya 
individualisme dan materialisme yang telah merambah 
hingga ke ceruk-ceruk desa. Hubungan virtual melalui 
saluran internet misalnya, telah merambah hingga ke 
daerah “remote” sehingga berpotensi mengganggu 
budaya gotong-royong apabila konten yang sampai 
ke masyarakat lebih bernuansa pada persoalan 
pertentangan SARA, politik identitas yang berpotensi 
memecah-belah masyarakat, serta adanya pamer gaya 
hidup konsumerisme dari masyarakat perkotaan.

Karena itu dalam rangka menangkal potensi terjadi-
nya kemerosotan budaya gotong royong di desa-desa 
terpencil (sekitar hutan), maka perlu dilakukan hal-hal 
sebagai-berikut:
1. Mengajak masyarakat mempraktekkan aktivitas

Perhutanan Sosial atau Hutan Kemasyarakatan
untuk membangun kemandirian masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan kayu bakar dan
sumber pangan secara swadaya dibarengi dengan
pendampingan secara terus-menerus.

2. Menumbuh-kembangkan kebhinnekaan budaya
lokal (social local culture) yang kuat untuk
menahan pengaruh luar yang destruktif, seperti
melestarikan dan mengembangkan kesenian lokal
yang dilakukan setelah aktivitas gotong royong
(misalnya upacara bakar batu pada masyarakat
Dani maupun pesta pembukaan ladang/huma
masyarakat Dayak Kenyah).

3. Meningkatkan literasi masyarakat pedalaman
untuk tetap mempertahankan budaya gotong-
royong melalui kegiatan festival budaya maupun
pertunjukan kesenian, tanpa harus terasing
(bersikap ekslusif) terhadap perkembangan budaya
masyarakat luar di sekitarnya.

4. Perlu menanamkan budaya gotong royong di
kalangan anak-anak didik, seperti membersihkan
lingkungan kelas dan lingkungan sekolah
(membersihkan gedung sekolah, mengecat pagar
sekolah, membersihkan kampung), melakukan
kegiatan bercocok-tanam di lingkungan sekolah.
Tanamkan budaya gotong royong di dalam
kurikulum pendidikan agar sejak dini siswa

mengenali, menghayati, dan mengamalkan budaya 
gotong royong dalam praktek sehari-hari. 

5. Membumikan nilai-nilai gotong royong secara
dinamis sesuai dengan kebutuhan desa, seperti
mensinergikan dana desa dengan program
pembangunan kesehatan dan pendidikan yang
mandiri (pembangunan PAUD, SD, SMP,
Posyandu, gereja/masjid/tempat peribadatan lain,
Pos Kesehatan Desa, pembangunan MCK, hingga
pengembangan BUMDes/Badan Usaha Milik Desa). 
Dana desa diprioritaskan pula untuk pembangunan
SDM unggul, termasuk melakukan “talent-pool”
bagi anak-anak desa yang berprestasi.

6. Meningkatkan sikap dan perilaku gotong royong
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara, melalui penguatan budaya suka
ber musyawarah dalam “rembug-desa”, saling
“memberi dan menerima” secara sukarela, serta
meningkatkan pemahaman bahwa “bekerja adalah
sebuah ibadah” sehingga memotivasi warga desa
untuk ikhlas dalam bekerja.

7. Membangun soko guru perekonomian desa
yang kuat melalui aktivitas koperasi desa yang
mampu mengangkat potensi ekonomi rakyat
desa pedalaman, sehingga masyarakat mulai
diperkenalkan dengan kegiatan ekonomi produktif
tanpa harus menggusur budaya gotong-royong
yang telah berurat-berakar di tengah kehidupan
masyarakat pedalaman.

8. Perlu mengangkat kembali nilai-nilai gotong
royong untuk menegakkan jati diri bangsa dalam
membangun semangat menegakkan NKRI di desa-
desa, seperti: membersihkan jalan-jalan kampung
dan selokan, membangun poskamling secara
swadaya oleh masyarakat desa, membersihkan
gorong-gorong di lingkungan dusun, membangun
lumbung pangan, membersihkan makam umum
secara bersama-sama, dan lain-lain.

9. Membuat prioritas dalam penggunaan dana desa
untuk program kegiatan padat karya, pengurangan
kemiskinan dan pengangguran di desa-desa
pinggiran, kegiatan pembinaan mental-spiritual
keagamaan, pendidikan budi pekerti, serta kegiatan
bela Negara.

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 11

Artikel Utama



Dari sebuah khotbah pendek misa 
harian oleh Uskup Bandung tanggal 
12 Mei 2020, saya diingatkan 
mengenai istilah, makna, dan apa 
yang terbaik dalam kaitannya 
dengan warisan. Hal itu menjadi 
penting karena ketika saya 

dihubungi redaksi untuk mengisi artikel opini dalam 
Majalah Rimba Indonesia (MRI) edisi ini, penulis 
menemukan inspirasi untuk menulis judul “Ego-sektoral 
warisan kolonial”. Karena MRI kali ini mengambil 
thema “Gotong-royong dalam Membangun 
Kehutanan Indonesia”, maka terbersit dalam 
pikiran –mengapa tema itu diangkat?

Warisan, dari jenisnya ternyata bukan hanya 
warisan harta/materi dari orang tua kepada anak-
anaknya. Ternyata warisan dalam arti luas berarti 
sesuatu yang ditinggalkan, dan itu berkait erat dengan 
waktu dan sejarah. Warisan bisa dalam bentuk sosial, 
kultur/budaya dan adat istiadat, agama, etnis –biologis, 
warna kulit, model rambut dan perawakan–, warisan 
ekologis, hukum, struktur dan bentuk pemerintahan 
dan dan bahkan warisan etos kerja.

Dalam membangun Kehutanan Indonesia, ham-
batan yang banyak dibicarakan di media sosial dan 
diskusi serta seminar adalah menonjolnya kebijakan 
yang bersifat ego-sektoral sebagai hambatan utama, 
diikuti dengan issue birokrasi yang rumit dan kaku, 
serta banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak 
sinkron.

Sektor yang paling tinggi derajad ego-sektoralnya 
ditengarai adalah sektor kehutanan. Hal tersebut 
terbukti dan diakui oleh banyak pihak  —justru dari para 
rimbawan sendiri, yang pada umumnya setelah keluar 
dari atau setelah memasuki usia pensiun. Kebijakan 
ego-sektoral sebenarnya bukan terbatas pada kehutanan 
saja — tetapi sektor-sektor lain juga dipengaruhi oleh 

kepentingan sektornya, membuat kebijakannya yang 
juga bersifat ego— sektoral.

Salah satu kebijakan ego-sektoral tersebut telah 
ditulis dalam opini di beberapa majalah yaitu tentang 
penyelesaian tata ruang wilayah yang tak kunjung usai, 
baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten. 
Kasus paling menarik adalah tidak terselesaikannya 
tata ruang propinsi di Kalimantan Tengah

1 dan Riau. 
Lalu apa hubungannya antara ego-sektoral dengan 
gotong royong membangun kehutanan Indonesia? 
Mari kita lihat ke belakang, dalam sejarah pembangunan 
kehutanan sejak jaman kolonial sampai dengan jaman 
millennial berikut ini.

ERA KERAJAAN DI JAWA DAN NUSANTARA
Hutan Mentaok (Alas Mentaok) di Jawa tengah pada 

jaman kerajaan dipakai sebagai sebuah hadiah dalam 
sebuah perebutan kekuasaan raja-raja Jawa sebelum 
penjajahan. Dalam cerita raja-raja Jawa tersebut, alat 
untuk merebut kekuasaan yang paling penting adalah 
Keris Pusaka Setan Kober.

Ada lagi keris yang phenomenal yaitu Keris 
Empu Gandring. Keris yang dipakai untuk perebutan 
kekuasaan jaman Ken Arok dan raja-raja selanjutnya. 
Dalam tulisan ini saya tidak akan bercerita tentang 
keampuhan keris dan perebutan kekuasaan jaman raja-
raja Jawa dan Nusantara.

Sebagai sejarah, tentu cerita itu tidak bisa dihapus. 
Namun demikian bagi kita yang hidup saat ini di jaman 
millennial pasti tidak ingin mewarisi budaya saling 
bunuh demi kekuasaan tersebut. Yang kita warisi tentu 
saja hal-hal yang baik; misalnya dalam kebudayaan 
sastra, kesenian, dan berbagai tradisi yang masih kita 
jalankan sampai hari ini.

Apakah gotong royong sudah ada sejak jaman 

1 https://tropis.co/penataan-ruang-propinsi-kalimantan-tengah-
yang-tak-kunjung-usai/

EGO-SEKTORAL WARISAN KOLONIAL
Oleh: Ir. Petrus Gunarso, M.Sc., Ph.D., IPU
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raja-raja atau kesultanan Jawa? Jika menilik dari 
cerita sejarah, nampaknya semangat gotong royong itu 
bukan dari jaman ini. Jaman ini lebih menonjol pada 
perebutan kekuasaan dengan kekerasan, kebencian, iri 
hati, dan dibumbui dengan perebutan wanita yang akan 
diambil sebagai permaisuri.

ERA KOLONIAL BELANDA
Sebenarnya wilayah Nusantara tidak hanya dijajah 

oleh Belanda dan Jepang, karena ada juga penjajah 
Portugis dan Inggris di wilayah Nusantara. Namun 
demikian untuk melihat warisan, penulis lebih fokus 
pada dua masa penjajahan dan dua bangsa penjajah 
saja yaitu Belanda dan Jepang. Apa yang diwariskan oleh 
kolonial Belanda dan Jepang bagi bangsa Indonesia?

Yang paling menarik dari jaman penjajahan 
Belanda adalah lamanya yang mencapai 350 tahun atau 
tiga setengah abad, sebuah kurun waktu yang sangat 
panjang! Tentulah, warisannya sungguh amat banyak 
dan telah merasuk ke dalam sanubari para leluhur dan 
pendahulu kita pada generasi masa itu. Apakah sisa-sisa 
warisan itu masih ada sampai saat ini? Mari kita lihat 
lebih jauh lagi.

Sedemikian lamanya penjajahan Belanda atas 
negeri tercinta Indonesia, apa saja yang diwariskan 
ke kita? Sejarah mencatat bahwa sebenarnya yang 
menjajah bukanlah pemerintah Negara Kerajaan 
Belanda, tetapi VOC. VOC adalah sebuah kongsi 
dagang yang datang ke Indonesia, semula dalam 
rangka berdagang dan mencari kebutuhan esensial 
mereka saat itu yaitu rempah-rempah.

Pedagang itu kemudian berubah menjadi penjajah 
dengan menerapkan sebuah prinsip kuno tetapi efektif 
untuk kepentingannya yaitu: devide at impera, devide 
and rule. Ternyata kerajaan-kerajaan dan kasultanan 
di Nusantara, yang sangat banyak kala itu, ketika 
kita belum menjadi Bangsa dan Negara Indonesia. 
Wilayah yang begitu luas bisa ditaklukkan dengan 
mudah dengan metode yang bertolak belakang dengan 
kata yang menjadi topik kita yaitu gotong royong. 
Gotong royong, secara harafiah adalah lawan kata dari 
devide at impera.

Dalam kaitannya dengan hutan dan kehutanan 
di Indonesia, kolonial Belanda tercatat pula sebagai 
pemanfaat dan juga sekaligus pada akhirnya pengelola 

hutan yang baik. Pemanfaatan kayu jati utamanya 
—untuk membangun industri perkapalan di Negeri 
Belanda, banyak diekploitasi oleh VOC. Jadi selain 
mencari rempah-rempah, ternyata kolonial Belanda 
juga jeli melihat peluang lain yaitu mendapatkan 
komoditas kayu jati untuk membangun industry 
perkapalan mereka.

Pada saat peran dagang VOC semakin berkelindan 
dengan pemerintahan Kolonial Belanda yang berhasil 
menguasai sebagian besar teritori Nusantara, maka 
pendekatan devide et impera sedikit demi sedikit 
berubah menjadi kebijakan etis, pendidikan dan 
agama. Namun demikian, dalam keseharian dan dalam 
rangka mempertahankan hegemoni kekuasan penjajah, 
diterapkan pula metode segregasi etnis, yaitu antara 
warga asing pendatang dan pribumi. Di jaman itu, 
bangsa Tionghoa, India, dan Arab mendapat perlakuan 
berbeda dibandingkan dengan pribumi (penduduk asli 
Indonesia).

Berkaitan dengan hal ini, dalam keseharian, 
ternyata keberpihakan pemerintah di jaman Millenial, 
masih terasa warisannya. Penulis tidak ingin langsung 
melompat ke jaman millennial ketika menyinggung soal 
ini —tetapi supaya sidang pembaca teringat Kembali 
dengan istilah warisan dalam judul tulisan ini.

ERA KOLONIAL JEPANG
Jepang menjajah Indonesia cukup pendek, hanya 

tiga setengah tahun di Indonesia, tetapi dampaknya 
lumayan dahsyat baik dampak positif maupun negatif 
dilihat dari sisi warisan. Warisan apakah yang 
ditinggalkan oleh penjajah Jepang?

Selama ini kita tidak mau mengakui bahwa 
kemerdekaan Indonesia itu warisan penjajah bangsa 
Jepang! Lalu, secara spesifik apa yang diwariskan 
oleh Jepang dalam pembangunan hutan Indonesia? 
Hampir tidak ada bukan? Justru mungkin kerusakan 
hutan Jawa adalah salah satu warisan nyata kolonial 
Jepang. Tidak terlihat rekam jejak bangsa Jepang dalam 
pembangunan hutan dan kehutanan di Indonesia.

Sulit rasanya menemukan dampak positif  atau 
warisan dari penjajahan Jepang. Tetapi yang jelas 
peluang yang diberikan oleh Penjajah Jepang kepada 
para pejuang kemerdekaan untuk mempersiapkan 
kemerdekaan bangsa kita, telah secara cerdik 

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 13

Artikel Utama



dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno dan kawan-
kawannya saat itu.

ERA AWAL KEMERDEKAAN
Pasca penjajahan, sejarah Indonesia secara seder-

hana dapat dibagi ke dalam jaman orde lama, orde 
baru, orde reformasi, dan orde masa kini — orde 
jaman millenial. Kapan pembangunan kehutanan 
dimulai dan dalam bentuk apakah serta metode apa 
yang diterapkan dalam bidang kehutanan? Adakah 
rekam jejak atau warisan apa yang dirasakan dalam 
pembangunan kehutanan tersebut? Adakah kegotong-
royongan dalam pembangunan kehutanan?

Gotong-royong adalah ruh dari bangsa Indonesia 
dan merupakan intisari dari Pancasila, dasar negara 
kita. Penulis kutipkan dari pidato Ir. Soekarno 1 Juni 
1945 apa yang dimaksud gotong royong tersebut.

“Gotong-royong adalah pembantingan-tulang 
bersama, pemerasan-keringat bersama, perjoangan 
bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan 
semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-
lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah 
Gotong Royong! Prinsip Gotong Royong diantara 
yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam 
dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen 
dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.” 
—Ir. Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945

2

Implementasi dari konsep gotong royong di awal 
kemerdekaan itu tertuang ke dalam UU Pokok Agraria 
No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria. UU ini diajukan dan disetujui oleh DPRGR —
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pada 14 
September 1960 dengan suara bulat DPR-GR menerima 
baik rancangan UUPA itu. Semua golongan di DPR-GR, 
baik Golongan Nasionalis, Golongan Islam, Golongan 
Komunis, dan Golongan Karya, menyetujuinya

3
. UUPA 

dimaksudkan sebagai peraturan inti yang berfungsi 
mengatur hal-hal pokok yang merubah system warisan 
peraturan agraria jaman kolonial. Sebagai sebuah 
undang-undang, jumlah pasalnya relative sedikit dan 
proses pembentukannya mirip-mirip dengan proses 
perumusan teks proklamasi, singkat padat tetapi luas 

2 https://medium.com/@jagatpatria/membumikan-ajaran-
bung-karno-gotong-royong-ruh-bangsa-bagian-1-85b883e36912.
3 https://insistpress.com/2011/09/28/proses-pembentukan-uu-
pokok-agraria-no-5-tahun-1960/

cakupannya.
Jika kita memahami dengan jeli mengenai UUPA 

ini, maka pembangunan kehutanan juga seharusnya 
mengacu pada Undang-undang yang bersifat pokok ini. 
UU ini telah memutus mata rantai warisan peraturan 
dan perundang-undangan jaman kolonial dan 
menggantinya dengan undang-undang yang asli buatan 
sebuah bangsa yang merdeka.

ERA ORDE BARU
Terbitnya Undang-undang No. 5 tahun 1967 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, 
atau sering disebut sebagai Undang-undang Pokok 
Kehutanan pada awal orde baru telah menandai adanya 
perubahan dari semangat gotong royong, menjadi 
semangat yang menjurus ke kapitalisme.

Dengan menyandang kata ketentuan-ketentuan 
pokok, seolah-olah undang-undang ini berlawanan 
secara diametral dengan Undang-undang pokok agraria 
5/60. Dalam implementasinya, tentu saja menjadi 
sangat berbeda dan menyimpang dari asas kegotong 
royongan.

Muncullah kemudian penguasaan hutan —sebagai 
bagian dari unsur agraria— dalam pemberian hak 
pengusahaan hutan yang sangat luas. Pada pertengahan 
tahun 70-an, kemudian muncul perbaikan yang agak 
mendekati semangat kegotongroyongan yaitu adanya 
pengakuan keberadaan sektor lain selain kehutanan, 
yaitu dalam pengaturan tata guna hutan kesepakatan 
(TGHK).

Kesepakatan ini dibuat di tingkat propinsi dan 
kemudian hanya disahkan secara sepihak oleh Menteri 
Kehutanan. Tidak ada Menteri dari sektor lain yang 
mengesahkan TGHK-karena memang dasar pijakannya 
adalah UU Pokok Kehutanan.

Barulah pada tahun 1992 muncul kepentingan 
untuk menata wilayah Indonesia secara keruangan —
dengan terbitnya UU 24 tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang.

Karena secara legal formal ruang wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia saat itu diatur oleh dua 
UU Pokok, maka implementasinya rencana tata ruang 
harus dipadu serasikan antara Tata Ruang Umum 
(Agraria) yang berinduk pada UUPA No. 5/60 dengan 
Tata Hutan —dalam hal ini berwujud peta TGHK yang 
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berinduk pada UU Pokok Kehutanan No 5/67.
Dari sinilah sebenarnya munculnya istilah 

Kehutanan memiliki ego-sektoral tinggi, dibandingkan 
dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini terjadi karena 
sektor lain ketika itu belum memiliki Undang-undang 
sektor tersendiri. Bahkan untuk sektor pertanian 
sekalipun, yang berkait erat dengan pemanfaatan 
lahan — tidak memiliki kewenangan atas pengaturan 
wilayah pertanian bagi petani dan pekebun. Perluasan 
pertanian dan perkebunan harus berasal dari konversi 
kawasan hutan. Kehutanan cukup berbaik hati 
menyediakan hutan produksi yang dapat dikonversi 
(HPK). Artinya jika ada sektor lain membutuhkan 
Kawasan pembangunan —maka mereka harus 
mendapatkan pinjam pakai atau pelepasan Kawasan 
Hutan.

Proses padu serasi antara Tata Ruang dengan 
TGHK terus bergulir sejak tahun 1992 sampai muncul 
UU Tata ruang yang baru yaitu UUTR 26/2007. Sejak 
tahun 1992 tersebut kemudian munculah UU sektor 
lain, termasuk UU Kehutanan No. 41 tahun 1999. Para 
Rimbawan masih sangat beruntung mendapatkan UU 
sektor yang baru pada tahun ke-2 setelah mundurnya 
Presiden Suharto. Sektor-sektor lain mendapatkan UU 
Sektornya setelah tahun 2000-an.

ERA ORDE REFORMASI
Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang 

kehutanan, lahir pada masa yang sangat dinamis dan 
masa peralihan dari Orde baru ke dalam Orde Reformasi. 
Semangatnya sudah ingin kembali ke semangat gotong-
royong, tetapi warisan jaman Orde Baru masih begitu 
kuat mempengaruhinya.

Kelemahan mendasar dari UU 41, 1999 adalah 
melanggengkan ego-sektor di kehutanan di satu sisi dan 
ketidak pastian serta kerusakan hutan di sisi lainnya. 
Koreksi atas perilaku ego-sektor bidang kehutanan ini 
terjadi ketika Tata ruang di tiga propinsi yang memiliki 
hutan luas dan HPH yang banyak yaitu Propinsi 
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Riau, tidak 
segera dapat menyelesaikan rencana tata ruang wilayah 
propinsinya (RTRW Propinsi).

Koreksi itu terutama dengan terbitnya dua putusan 
Mahkamah Konstitusi yaitu yang pertama mengenai 

penunjukan Kawasan hutan (MK 45/2011) dan ke dua 
putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan 
hutan adat (MK 35/2012).

Di lapangan, karena rezim hak pengusahaan hutan 
diubah menjadi Ijin pemanfaatan hasil hutan —maka 
banyak areal hak pengusahaan hutan (HPH) yang 
sudah habis masa berlaku haknya, dikembalikan 
kepada negara apa adanya tanpa ada sangsi atau review 
atas kelestarian hutannya.

PENUTUP: ERA KITA-ERA MILLENIAL
Jika kemudian kita bertanya dalam hati, ego-sektor 

kehutanan itu warisan Kolonial atau Warisan Orde 
Baru? Ego-sektor kehutanan itu perintah undang-
undang di era Orde Baru —tetapi merupakan warisan 
metode pemerintahan model era kolonial. Dengan 
jawaban ini saya kira kita semua, sidang pembaca, 
tidak akan merasa bersalah. Karena pada era di mana 
kita masih mengalaminya —kebijakan kala itu adalah 
perintah undang-undang yang disepakati oleh seluruh 
rakyat Indonesia melalui perwakilannya.

Jika demikian, mana yang akan kita pilih untuk 
pembangunan kehutanan ke depan? Apakah kita 
akan mewarisi semangat gotong-royong warisan era 
awal kemerdekaan, atau tetap mau melanggengkan 
ego-sektor warisan era kolonial yang kemudian masih 
diwarisi oleh pemerintahan Orde Baru?

Anjuran penulis, jangan mau dianggap pewaris 
kolonial —jadilah pewaris kemerdekaan yaitu gotong-
royong. Kita harus bangga sebagai bangsa yang bisa 
bersatu, adil dan makmur! Dengan cara apa? Dengan 
cara bergotong-royong sesuai definisi yang diuraikan di 
atas —dan bagi rimbawan serta sidang pembaca yang 
budiman— tentu saja bergotong royong membangun 
hutan kita —yang dirasakan oleh seluruh rakyat 
Indonesia— sesuai sila ke lima menuju tercapainya 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitan dengan hutan: sila ke lima dari Panca 
Sila itu berarti hutan lestari masyarakat sejahtera! 
Ingat, masyarakat sejahtera, bukan berarti rimbawan 
saja yang boleh sejahtera! Ya hutannya sejahtera dan 
lestari, rakyatnya sejahtera adil dan makmur.

Semoga!
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PENDAHULUAN
Saat ini Sektor kehutanan yang 
menguasai 65% dari daratan 
Indonesia hanya berkontribusi 
sekitar 0,6% terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB). Artinya 
sektor kehutanan yang diberikan 

amanat mengelola sebagian besar daratan masih 
jauh dari harapan untuk memberikan kesejahteraan 
bagi masyarakat. Sehingga ada anggapan tingginya 
egoisme sektor kehutanan karena di saat masyarakat 
sangat membutuhkan lahan, sektor kehutanan sulit 
berbagi padahal jutaan hektar kawasan hutan belum 
dikelola secara optimal. Data menunjukkan sekitar 35 
juta hektar kawasan hutan tidak lagi berhutan (KLHK, 
2019).

Mengingat sektor kehutanan saat ini secara 
ekonomi nilai riil lahan hutan masih sangat rendah 
sehingga memicu terjadinya konversi hutan atau 
deforestasi. Sepanjang nilai ekonomi riil hutan lebih 
rendah dibandingkan dengan penggunaan lain, maka 
cepat atau lambat, legal atau illegal, lahan hutan akan 
dikonversi yang memberikan nilai ekonomi lebih 
tinggi. Oleh karena itu, salah satu cara yang paling logis 
dan efektif menurunkan laju konversi hutan adalah 
dengan meningkatkan nilai ekonomi riil lahan hutan 
sehingga lebih tinggi dari alternatif penggunaan lahan 
lainnya. Jadi perlu ditunjukkan kepada masyarakat 
bahwa hutan secara ekonomi juga bisa kompetitif 
dibandingkan sektor lain. Keadaan ini akan bisa terjadi 
apabila hutan bukan hanya menghasilkan komoditas 
kayu. Di berbagai daerah dapat dijumpai kreativitas 
masyarakat dalam memilih berbagai komoditas 
kehutanan terbukti mampu memberikan keuntungan 
yang berlipat, jauh lebih tinggi dibandingkan kayu 
bahkan sawit yang menjadi komoditas primadona 
saat ini. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 

1999 jelas menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan 
terdiri dari pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil 
hutan (kayu dan bukan kayu), serta pemanfaatan jasa 
lingkungan. Namun sayangnya, setelah lebih dari 20 
tahun berlakunya Undang-Undang Kehutanan secara 
ekonomi sektor kehutanan masih sangat bergantung 
pada komoditas kayu dan kurang optimal dalam 
mengembangkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), 
pemanfaatan kawasan, maupun pemanfaatan jasa 
lingkungan —yang sesungguhnya memiliki potensi 
ekonomi sangat besar.

Agar supaya usaha kehutanan berhasil baik, kegiatan 
perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan harus 
dikerjakan secara gotong royong oleh para pihak dan ke 
depan harus terintegrasi dengan sektor lain. Kerjasama 
antar sektor adalah keniscayaan karena hutan memiliki 
multifungsi yang mendukung ketahanan pangan, 
kesehatan, energi, pariwisata, dan kemaslahatan secara 
luas. Sehingga pada masa mendatang, kontribusi sektor 
kehutanan terhadap pembangunan nasional hendaknya 
tidak hanya dilihat dari nilai sektoral, tetapi juga akan 
dapat dilihat dari banyaknya pihak yang dapat ikut 
serta dan mendapatkan keuntungan serta merta efek 
pengganda (multiplier effects) pendapatan, output, dan 
tenaga kerja.

Mengapa di pasa pandemic Covid-19 ini masih ada 
peluang untuk mengembangkan ekowisata? Karena 
setelah sekian bulan orang jenuh harus berada di rumah 
maka, salah satu keinginan dan harapan mereka adalah 
keluar rumah, tetapi tetap bisa sehat dan menikmati 
lingkungan yang alami. disinilah maka peluang 
pengembangan Ekowisata di hutan itu mempunyai 
pelluang yang sangat bagus untuk dikembangkan.

Selain berpotensi menahan laju deforestasi dan 
meningkatkan kontribusi ekonomi, maka bergotong 
royong untuk memanfaatkan hutan bagi ekowisata 
menjadi upaya mengurangi konflik, khususnya yang 

BERGOTONG ROYONG MEMBANGUN
EKOWISATA DI HUTAN

 NEW ERA PANDEMIC COVID-19
Oleh: Prof. Dr. Ir. Endang Koestati Sriharini Muntasib, MS

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB
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terkait dengan tumpang tindih pemanfaatan dan 
penggunaan lahan di kawasan hutan negara. 

NEW ERA PANDEMIC COVID-19, APA YANG 
DIPERLUKAN MASYARAKAT

Dalam periode new normal, maka masyarakat 
yang setelah sekian bulan berada di rumah, maka 
memerlukan tempat untuk refreshing, tempat untuk 
berwisata. Namun mengingat bahaya Covid-19 belum 
berakhir maka mereka juga memerlukan tempat yang 
terbebas dari Covid-19, artinya tempat itu dikelola 
dengan protokol kesehatan yang lengkap dan orang 
yang berwisata akan mendapatkan kepastian untuk 
pengelolaan yang semacam itu.

EKOWISATA DI HUTAN 
 Bagaimana prinsip yang kita adopsi dari aturan 

Dunia tentang penyelenggaraan ekowisata yang bisa 
kita selaraskan pada masa new era ini?

Sebenarnya kebijakan operasional sejak sebelum 
tahun 2000 di tingkat Internasional sudah diterbitkan 
Piagam Pariwisata berkelanjutan (The Charter for 
Sustainable Tourism), juga Tourism Bill of Right and 
Tourism Code. Didalam industri perjalanan wisata 
WTTC telah meluncurkan ”The Green Globe” yang 
intinya memberikan bantuan/saran bagi industri 
besar maupun kecil yang akan menerapkan konsep 
ramah lingkungan, sesuai kebutuhan/persoalan yang 
dihadapi. Persoalan yang kita hadapi adalah Bencana 
Covid 19, sehingga kita sesuaikan dengan protokol 
kesehatan untuk ekowisata yang diselenggarakan.

Jadi berdasarkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan 
dan kondisi Pandemi Covid-19 ini maka penyesuaian, 
prinsip-prinsipnya adalah:

1. Pembangunan ekowisata yang didasarkan pada
kriteria keberlanjutan, artinya pariwisata yang
memperhatikan kondisi ekologis secara jangka
panjang, layak secara ekonomi, adil dan sesuai
dengan etika sosial masyarakat. Satu hal yang
penting lagi adalah terjaminnya keberlanjutan
sumberdaya pendukung pariwisata.

2. Ekowisata yang diintegrasikan dengan lingkungan
alam, budaya dan manusia. Ekowisata yang yang
dilakukan akan menjamin bahwa pengelolaan
yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan
sehingga tidak akan menimbulkan dampak bagi
sumberdaya alam, pengunjung yang datang
maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.

3. Pemerintah dan pengelola kawasan dengan
Masyarakat setempat harus memadukan peren-
canaan pariwisata sebagai kontribusi terhadap
kelestarian sumberdaya hutan, kesehatan
masyarakat dan kesehatan pengunjungnya.

4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mem-
berikan dukungan serta insentif bagi kawasan
ekowisata yang membuka kawasannya untuk
pengunjung, namun berdasarkan protokol
kesehatan terhadap Covid-19 yang dapat
dipertanggung jawabkan.

5. Ruang-ruang yang peka lingkungan dan budaya,
saat ini dan masa depan, harus diberi prioritas
khusus dalam pengelolaan untuk bisa didatangi
pengunjung. Perlakuan khusus harus diberikan
pada daerah-daerah yang unik dan spesifik.

6. Penjualan ekowisata hutan ini harus memperhatikan 
daya dukung kawasan berdararkan kelestarian
sumberdaya, serta kesehatan para pihak yang
mengelolanya.

7. Pemerintah perlu mengubah target wisata, bukan
jumlah pengunjung tetapi kualitas wisata yang
pada akhirnya adalah jumlah dana yang masuk.
Karena pada masa new normal ini ekowisata yang
menghindarkan kerumunan, jadi bukan wisata
massal.

8. Pengembangan kebijakan ekowisata hutan pada
masa new normal ini membutuhkan dukungan
para pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah
daerah, masyarakat setempat, para pelaku wisata
dan lain-lain pendukung.
Selain itu pada tahun 2002 dalam rangka
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Tahun Ekowisata Dunia (The International Year of 
Ecotourism) telah mencanangkan deklarasi quebec 
tentang eco-tourism yang mencakup prinsip-prinsip 
tertentu dengan konsep yang berbeda dengan pariwisata 
umum yaitu:
a. Memberikan sumbangan aktif terhadap pelestarian

alam dan pelestarian budaya.
b. Melibatkan masyarakat setempat dan penduduk

asli dalam perencanaan, pengembangan dan
operasionalisasinya, dan memberikan sumbangan
terhadap kesejahteraannya.

c. Menyampaikan interpretasi pada para wisatawan.
d. Biasanya lebih sesuai untuk perorarangan atau

kelompok kecil.

BISNIS EKOWISATA
Untuk melaksanakan bisnis ekowisata pada masa 

new era maka beberapa catatan penting dari deklarasi 
qebec adalah:
1. Ekowisata mempunyai pengaruh sosial, ekonomi

dan lingkungan yang penting dan kompleks yang
dapat memberikan keuntungan baik positif maupun 
negatif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

2. Umumnya di seluruh dunia pendanaan untuk
mengelola kawasan konservasi atau yang
mempunyai nilai-nilai keanekaragaman hayati dan
budaya tinggi tidak mencukupi.

3. Disadari juga pada masyarakat yang berada pada
kawasan konservasi atau kawasan yang digunakan
untuk ekowisata hidup dalam kemiskinan, kurang
mendapatkan perawatan kesehatan, fasilitas pen-
didikan, infrastruktur yang memadai.

4. Ekowisata bila dikelola dengan cara yang lestari
dapat menjadi peluang ekonomi yang berharga bagi
masyarakat.

5. Masyarakat perlu dilibatkan untuk pengembangan
usaha ekowisata di daerahnya.

6. Usaha yang berskala kecil dan mikro biasanya dapat 
memenuhi tujuan sosial dan lingkungan, namun
biasanya kurang bisa menyediakan dukungan
finansial dan pemasaran yang memadai bagi
ekowisata.

7. Untuk memperbaiki peluang kelangsungan usaha
kecil, mikro, dan menengah ekowisata maka
dibutuhkan pemahaman yang komprehensif
tentang pasar ekowisata, cara-cara khusus bagi
usaha ekowisata, sistem insentif bagi pengusaha.
Rekomendasi bagi sektor swasta yang mengelola

bisnis ekowisata antara lain adalah:
1. Untuk pengusahaan ekowisata yang berkelanjutan

maka perusahaan itu harus menguntungkan bagi
stakeholder yang terlibat, pengelola kawasan,
investor, masyarakat, organisasi pelestarian alam.

2. Mengembangkan usaha dengan meminimalkan
dampak negatif dan memberikan sumbangan
positif terhadap konservasi sumberdaya alam dan
lingkungan, serta masyarakat dan penduduk asli.

3. Perencanaan dan perancangan fasilitas ekowisata
dengan hati-hati dengan prinsip keberlanjutan
sumberdaya air, energi dan bahan yang digunakan.
Serta apabila sudah ada bisa diakses oleh semua
penduduk.

4. Jika perlu bisa diadopsi semacam sertifikasi
untuk dapat menunjukkan kepada wisatawan
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dukungannya terhadap konservasi.
5. Bekerjasama dengan pengelola kawasan. Serta

memastikan bahwa operasional ekowisata 
yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan
memberikan sumbangan finansial untuk konservasi.

6. Mengembangkan sikap dan etika terhadap ling-
kungan serta meningkatkan dukungan terhadap
usaha-usaha konservasi melalui pendidikan 
lingkungan.

7. Menyajikan berbagai tawaran program kegiatan
ekowisata sehingga tidak terjadi penumpukan
pengunjung hanya pada suatu kawasan tertentu.

BERGOTONG ROYONG MEMBANGUN 
EKOWISATA DI HUTAN, PERIODE NEW ERA 

Untuk membangun ekowisata hutan dalam periode 
new era ini, yang paling penting adalah kesamaan 
persepsi para pihak yang akan terkait dengan kawasan 
hutan yang akan dikembangkan untuk ekowisata. 
Membangun ekowisata di era new normal tujuanya 
adalah menyediakan kawasan hutan untuk berwisata 
namun tetap sehat. Artinya menyiapkan suatu kawasan 
hutan yang awalnya mesthi mempunyai daya tarik unik 
dan spesifik, misal suatu hutan musim seperti hutan 
jati. Mesti ditemukan pohon jati yang spesifik, bisa 
umurnya, bisa besarnya atau juga diameter pohon. 
Juga diketahui pasti kapan pohon itu ditanam, cerita 

tentang perkembangan jati di Indonesia dan saat ini 
kenapa berkembang dengan jati yang daur pendek dan 
sebagainya. Jadi ketika wisatawan datang ke hutan jati 
juga tahu persis bagaimana cerita tentang hutan jati dan 
mereka akan pulang dengan mendapatkan edukasi yang 
lengkap (interpretasi). Selain itu juga ditentukan jalur-
jalur dalam hutan yang menarik dan juga didapatkan 
ceritanya yang lengkap.

Jadi ekowisata hutan yang ditawarkan adalah betul-
betul nyata sesuai pengetahuan, bisa juga ada cerita 
rakyatnya serta mitosnya. Jadi wisata yang ditawarkan 
bukan sekedar di kawasan hutan itu ada air terjun atau 
ada danau kemudian menjual karcis. Tetapi suatu paket 
atau program ekowisata dengan pasar yang khusus 
dan pengunjung serta pengelolanya dengan persiapan 
yang bagus. Selain itu juga perlu dipertimbangkan 
sarana prasarana ekowisata khusus itu diperlukan 
sarana prasarana yang terkait dengan fasilitas jaringan 
terutama adalah jaringan internet, sehingga walaupun 
didalam hutan maka tersedia jaringan yang memadai. 
Disini arti bergotong royong sangat tepat karena untuk 
mengembangkan ekowisata di hutan pada masa new 
era ini adalah multipihak, mulai dari pemerintah 
daerah, masyarakat, pengelola ekowisata serta para 
pihak yang lain diharapkan dapat mengembangkan 
ekowisata dengan persepsi yang sama.
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Degradasi sumberdaya alam di 
Indonesia ditengarai semakin 
meningkat luas lahan kritisnya, 
yang mencakup lahan di dalam 
kawasan hutan maupun di luar 
kawasan hutan. Degradasi hutan 
dan lahan tersebut saat ini telah 

menjadi keprihatinan banyak pihak baik secara nasional 
maupun internasional. Gambaran luas lahan kritis ini 
merupakan dampak adanya deforestasi (pengurangan 
kawasan hutan) dan degradasi (penurunan kualitas 
hutan) yang terus meningkat. Meskipun upaya 
pemerintah telah dilakukan dengan program 
penyelamaan tanah dan air melalui kegiatan 
penghijauan dan rebosiasi sejak tahun 1952, awalnya 
melalui kegiatan “Gerakan Karang Kitri” (1952–1958) 
langkah awal pemerintah Indonesia dalam mendorong 
terbentuknya hutan rakyat terutama di Jawa. Gerakan 
ini bersifat instruksi agar masyarakat menanam bibit 
pohon pada lahan milik masyarakat (pekarangan) yang 
tidak produktif. Berlanjut dengan kegiatan Deptan 
001–022 (1966–1973), RAKGANTANG (1972–1975), 
Inpres Penghijauan (1974–1983), Sengonisasi (1988–
1993), dan GERHAN (2003–2007) dan kegiatan lain 
sampai saat ini. Upaya pengurangan lahan kritis 
memang belum bisa menyelesaikan tutupan lahan 
keseluruhannya, berdasarkan data Direktorat Jenderal 

PDASHL (2019) luas lahan kritis seluas 14,01 juta 
hektar, jika tidak didukung partisipasi masyarakat, 
maka berapa lama merehabilitasi hutan kita?

Degradasi diakibatkan oleh aktivitas manusia 
berupa penebangan liar dan pembukaan lahan 
pertanian baik itu yang dilakukan secara langsung 
maupun tidak langsung. Degradasi lahan dapat menjadi 
ancaman, atau justru jadi peluang bagi generasi yang 
cinta tantangan, untuk diusahakan menjadi produktif.

JALAN PANJANG RIMBAWAN
Paradigma timber based sudah saatnya 

mulai ditinggalkan karena tak lagi menarik untuk 
perkembangannya saat ini. Inovasi-inovasi dan 
kesanggupan berkarya para rimbawan muda mendapat 
tantangan yang serius. 

Mengutip pesan ibu Menteri Siti Nurbaya saat 
memimpin apel peringatan Hari Bakti Rimbawan 
mengingatkan kepada kita, bahwa “rimbawan untuk 
terus bekerja nyata bersama masyarakat menjaga 
kekayaan alam Indonesia, demikian juga pesan guru 
besar kehutanan IPB Profesor Dudung Darusman yang 
menyatkan “bangsa yang kuat di masa mendatang 
adalah bangsa yang mampu mengelola hutannya 
dengan arif, bukan negara yang kuat senjata 
nuklirnya”. Sebab hutan adalah kita. Tidak ada 
alasan kuat lain mengapa kita ditakdirkan hidup di 

HUTAN KRITIS MODAL RIMBAWAN
Oleh: Ir. Idi Bantara, S.Hut.T, M.Sc., IPU

Kepala Balai PDASHL Way Seputih - Way Sekampung

HL dan HP jagung di Lampung Petani hutan lindung lampung
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bumi Indonesia selain sebagai generasi terpilih untuk 
menjaganya. Dua pesan tersebut untuk memotivasi 
perjuangan mewujudkan kelestarian hutan kita.

Dengan melihat kondisi hutan yang semakin kritis 
seluas 14,1 juta ha diatas dan tantangan konflik hutan 
yang semakin tinggi disemua fungsi kawasan hutan, 
dan kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, 
lingkungan dan politik didepan kita. Maka, sanggupkah 
mewujudkan pesan mulia diatas? mampukan 
pengetahuan dan sikap kita mewujudkan harapan 
hutan yang lestari?

Penyebab lahan kritis biasanya merupakan gangguan 
yang bersifat terus-menerus terhadap kegiatan 

rehabilitasi lahan itu sendiri dan “areal baru” yang terkait 
dengan sumber penghidupan

MENYELESAIKAN MASALAH SUMBER 
PENGHIDUPAN/LIBEL/HOOD

Tentu masih banyak sekali pertanyaan spontan 
laiinya yang lahir dari kegiatan lapangan. Yang pasti 
hutan menunggu “keberanian” rimbawan baru untuk 
bersedia mencurahkan buah pikir di ladang nyata. 
Ladang yang berisi “cara cara baru” di lapangan, 
ladang yang mampu menghasilkan kemakmuran 
baru, bukankah rimbawan dibangun, didoktrin 
didunia pendidikan untuk cinta pada kelestarian 
dan kemakmuran hutan, bukankah rimbawan juga 
disiapkan mampu menghadapai berbagai masalah, 

dengan kata lain mampu sebagai pengelola hutan yang 
lestari. 

Diawal berkarya rimbawan muda sudah pasti 
akan dihadapkan sebuah konklusi pembelajaran 
dari pengalaman di lapangan yaitu kebutuhan untuk 
memahami lanskap, bukan hanya secara geografis dan 
ekosistem, namun juga masyarakat dan nilai-nilainya 
secara keseluruhan, termasuk tekanan konflik hutan 
yang sangat kompleks. Kita dituntut mampu mengelola 
sebuah transformasi lanskap dengan baik, karena 
dilapangan justru ini menjadi kunci keberhasilan 
untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sekaligus 
menyediakan manfaat sosial dan sumber penghidupan 
masyarakat tanpa menghabiskan biaya sosial dan 
lingkungan yang tidak menentu. Sumber daya alam 
hutan kita amatlah kaya, mengelola transformasi 
lanskap dengan baik memang tidaklah mudah, yang 
sering terjadi proses-proses yang telah direncanakan 
diatas meja baik oleh kalangan akademik atau 
birokrat, kadang tidak terwujud secara praktik. 
Kondisi dilapangan seringkali banyak kepentingan 
yang harus dicocokan dengan fakta permasalahan dan 
tuntutan yang kadang tidak logis, beberapa diantaranya 
sangat menekan dan penting, semisal meningkatkan 
pendapatan penduduk miskin yang sudah terlanjur 
menanam tanaman pangan di dalam kawasan, disisi 
lain hutan harus dikembalikan fungsinya dengan 
tanaman pepohonan. 

GELIAT RIMBAWAN LAPANGAN
Sudah banyak rimbawan lapangan menunjukkan 

pilihan menjadi petani hutan mandiri. Mereka adalah 
orang orang lapangan yang bertahan dan berkembang 
dengan usaha keras sendiri tanpa perlu meminta-minta 
bantuan pihak manapun. Mereka punya tekad terus 
belajar, bekerja keras, dan selalu mengembangkan 
inovasi. Mereka adalah petani hutan yang mandiri, 
mereka orang orang yang tidak mudah puas dengan 
informasi yang datar datar saja, atau yang suka belajar 
tanpa mengimplementasikan. Selain membaca buku, 
mereka lebih senang memilih bergerilnya belajar pada 
petani sukses, berjejaring sesama nasibnya dan yang 
penting dia orang yang tidak mau dijadikan obyek 
bantuan. 

Beberapa contoh rimbawan sukses yang telah 
Sengon hasil persemaian permanen
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menangani lahan kritis dan berhasil mandiri, kiprah 
kerja keras mereka nyata, tidak heran mereka banyak 
penghargaan, walau penilaian terbaik bukan dari 
seberapa banyak penghargaan yang mereka terima, 
namun seberapa besar inovasi mereka digunakan oleh 
masyarakat lainnya. Berikut kiprah yang mereka yang 
tekun dengan pemanfaatan lahan kritis, diantaranya 
adalah:

Kelompok Gaharu Lampung
Gaharu merupakan komoditi hasil hutan bukan kayu 

bernilai ekonomi sangat tinggi untuk kebutuhan bahan 
industri. Seiring dengan meningkatnya pengambilan 
gaharu dan peredaran gaharu di pasar internasional, 
telah menimbulkan berbagai dampak diantaranya 
semakin turunnya populasi pohon gaharu, bahkan 
Kongres CITES ke-13 di Bangkok Thailand pada tanggal 
2-14 Oktober 2004 menyatakan bahwa beberapa jenis
tanaman pohon gaharu saat ini digolongkan kedalam
jenis tanaman yang hampir punah oleh APENDIX
II yaitu dengan cara membatasi ekspor gaharu yang
diambil dari hutan alam pada jumlah kuota tertentu
khususnya untuk jenis Aquilaria malacensis, Aquilaria

filaria, dan Gyrinops Sp.
Sejak 2002 Indonesia berhenti memenuhi 

suplai gaharu dunia, terutama ke China. Indonesia 
pernah mendapat kuota sebesar 250.000 ton untuk 
menyuplai pasar China, tapi tidak terpenuhi, saat 
ini Indonesia membatasi ekspor maksimal 640 ton 
per tahun, itupun sangat sulit, kalau toh masih ada 
tersisa di hutan konservasi, yang seharusnya tidak 
diijinkan untuk diganggu. Kondisi tersebut justru 
menjadi peluang pengembangan gaharu budidaya 
petani gaharu lampung. Mereka secara bersama 
sama mengelola lahan milik petani untuk ditanammi 
gaharu, dengan menanam mereka juga memperbaiki 
penutupan lahan, mengkoleksi jenis-jenis tanaman 
penghasil gaharu melalui pengembangan kebun benih 
dan pembibitan gaharu, menumbuh kembangkan 
kemampuan peran serta dan swadaya masyarakat 
dalam menjaga kelestarian gaharu dari hutan alam 
beralih menjadi gaharu budidaya melalui alih tehnologi 
terapan karya mandiri. Beberapa varietas tanaman pun 
mulai dikembangkan untuk ditanam, diberi pemicu 
penumbuh fusarium pohon, akhirnya fusarium pohon 
itu sendiri yang akan merubah batang menjadi gubal 
gaharu. Teknologi yang telah dihasilkan rimbawan 
lampung diantaranya:
1) Pengembangan silvikultur gaharu sistim rotasi

panen cabang.
2) Pengembangan inokulan tanpa fusarium untuk

pohon penghasil gaharu.
3) Sistim produksi gaharu gubal dengan pemanfaatan

pertumbuhan diameter menjadi kayu kulit bahan
minyak gaharu.

Sistim tebang cabang gaharu Lampung

Gaharu budidaya Lampung

Penyulingan minyak Lampung
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4) Sistim destilasi minyak gaharu efektif, yang 
menghasilkan kualitas minyak gaharu yang tinggi.

5) Sistim pengelolaan limbah biomasa kayu penghasil
gaharau menjadi bernilai tambah.

Kelompok Hutan Lindung Mangrove Bangka 
Belitung

Hutan Mangrove Kurau Barat (HMKB) atau Hutan 
Mangrove Munjang adalah sebuah kawasan tanaman 
mangrove yang kini dijadikan sebagai objek wisata 
baru bertema wisata edukasi. Meski baru berusia tiga 
tahunan, pesona hutan mangrove mampu memikat 
banyak wisatawan lokal dan international. 

Ciri khas yang ditawarkan di HMKB dibandingkan 
dengan tempat wisata mangrove lainya adalah suasana 
kawasan hutan lindung yang masih alami, pengunjung 
dapat menyusuri melalui darat atau menggunakan 
speed boat mengikuti kelokan sungai yang jernih 
dengan tikungannya yang mampu menaikan 

andrenalin dan menantang serasa dihutan amazon. 
Pengunjung juga dapat menyusuri dalam hutan yang 
telah ditata sedemikian indah berupa jembatan kayu 
yang terhubung diantara akar akar mangrove, spot foto, 
selain flora dan fauna liar seperti biawak, ular sawa, ular 
weling yang bergelantung diatas pohon, aneka burung, 
monyet, dan binatang liar lainya. Jika malas berjalan 
dapat juga dilihat dari menara pohon yang dibuat pada 
pohon paling tinggi di hutan tersebut. 

Selain di pulau Bangka, wisata mangrove juga 
dilakukan di pulau Belitung. Lokasi bekas tambang 
timah sejak kelompok tani HKm Seberang Bersatu 
merintis tahun 2013 dengan cara menanam, membuat 
jalan dan jembatan secara swadaya pada luas lahan 
757 hektar, saat ini sudah menjadi Belitung Mangrove 
Park. Startegi lain yang dilakukan membangun taman 
wisata mangrove dan rehabilitasi lahan bekas tambang 
dengan tanaman buah unggul dan pohon jambu mete 
serta pohon untuk estetika seperti cemara laut. 

Mangrov Monjang Bangka Tengah

Mangrov Bangka Tengah

Mangrov HL Belitung

Penaataan mangrov monjang Bangka Tengah
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Kompos Block Reklamasi
Tailing pasca penambangan timah mempunyai 

sifat fisik dan kimia tanah yang buruk, dan cenderung 
membaik seiring dengan bertambah lamanya waktu 
setelah penambangan. Diperlukan upaya pemulihan 
yang mengkombinasikan antara pemberian pupuk 
kandang, inokulan mikoriza. Dalam melakukan 
reklamasi, tidak hanya semata harus mengembalikan 
kondisi bekas pertambangan semaksimal mungkin 
seperti sebelumnya. Yang dipikirkan adalah bagaimana 
membuat media yang mampu menyediakan syarat 
teknis tanaman terpenuhi dan akhirnya tanaman hidup. 
Media tersebut sebagai sarana tanaman agar mampu 
bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang asam dan 
rendah kandungan organiknya. Upaya yang dilakukan 
terus menerus dengan kegigihan dan kerja keras 
petani Muslim, membuahkan hasil, tanaman mampu 
tumbuh dan subur. Uji coba dilahan eks tambang 
di desa Belilik terus dilakukan oleh Muslim melalui 

pembuatan kompos block ukuran 20 cm x 20 cm dan 
tinggi 15 cm, akhirnya pohonpun menghasilkan buah, 
saat ini kompos block menjadi usaha sampingannya, 
bahkan banyak dari berbagai wilayah eks tambang 
di Indonesia belajar ke Muslim. Dengan demikian, 
meskipun sudah tidak ada lagi operasi pertambangan, 
namun dapat tetap memberikan keuntungan bagi 
masyarakat khususnya dan negara pada umumnya. 
Dengan mempertimbangkan manfaatnya, maka tidak 
semua lahan bekas penambangan harus dikembalikan 
persis seperti sebelumnya dengan melakukan revegetasi 
(penanaman tumbuhan pohon kembali) maka reklamasi 
dapat dilakukan dengan berbagai penyesuaian sesuai 
kebutuhan dan manfaatnya, selain penanman kembali 
potensi laiiinya yang dapat dimanfaatkan adalah 
tempat wisata. Selain dapat menikmati keindahan alam, 
tempat wisata lubang bekas tambang dapat dijadikan 
sebagai wisata edukatif untuk memberikan wawasan 
pertambangan bagi pengunjung yang berwisata.

RIMBAWAN BARU
Contoh jerih payah kawan kawan rimbawan diatas, 

hanyalah sebagian dari beribu karya rimbawan di pelosok 
negeri. Semua memakai jerih payah, juga tantangan 
sosial dan medan yang tidak ringan. Jika rimbawan 
saat ini masih suka memikirkan kejayaan hutan massa 
lalu, dimana hutan masih berisi pepohonan besar, 
gemericik air dan kicaun burung, sepertinya itu tinggal 
cerita. Saat ini rimbawan dituntut berpeluh, harus 
mau menabur jika mau memanennya. Rimbawan baru 
adalah rimbawan perjuangan, mereka dituntut suka 
dilapangan dan suka berkarya. Masa depan rimba sangat 

Kompos block tambang babel Rimbawan Baru

Rekalmasi eks tambang timah
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ditentukan sikap dan kreatifitas rimbawan baru. Sebab, 
baik para rimbawan maupun nonrimbawan ingin hutan 
kita hijau kembali. Rimbawan baru idealnya bukan 
hanya mampu berwacana tapi mampu mewujudkan 
lingkungan kita yang lestari. Keberanian dan dedikasi 
dalam menjaga lingkungan dan hutan kita, sungguh-
sungguh bermakna demi masa depan manusia dan 
seluruh lingkungan hidup. Jika rimbawan baru mampu 
memikirkan, mendesaian dan mewujudkan kondisi 
hutan kritis menjadi kemakmuran baru, maka layak 
kita adalah senasib sebagai “Rimbawan Baru”. Kedepan 
peran ekonomi kehutanan menjadi makin substansial 
karena memiliki karakteristik dunia usahanya yang 
mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi daerah-daerah terpencil di 
pedalaman.

Beberapa artikel ilmiah menyebutkan, bahwa 
dunia akan dihadapkan pada empat kekuatan besar, 
yaitu bonus demografi, permintaan sumber daya alam, 
perubahan iklim, dan globalisasi. Oleh karena itu, 
rimbawan baru saat ini memegang peranan penting 
terhadap keberlangsungan hutan di masa depan. Agar 
rimbawan baru tidak menjadi objek perubahan waktu 
dan masa, maka dengan modal keilmuan dan keahlian, 
juga dapat memainkan peran sangat penting karena 
berada di usia matang dan senior. Rimbawan baru 

tetap bisa eksis dan menjadi rujukan bagi lainnya untuk 
menghadapi persoalan hidup di saat tantangan dunia 
yang semakin kompleks. Regenerasi rimbawan akan 
selalu berjalan seiring dengan perubahan waktu, sangat 
urgent karena berkaitan dengan pembaharuan sumber 
daya manusia (SDM), bila disandingkan dengan 
revolusi 4.0 dimana yang dirancang presisi dan pintar 
menggunakan teknologi. Kecanggihan teknologi yang 
berkembang menuntut generasi yang melek teknologi.

Gegap gempita 4.0 harus diiringi kesiapan sumber 
daya manusia rimbawan baru, perubahan paradigma 
berpikir untuk terus maju membangun kelestarian 
hutan. Jika rimbawan baru selalu belajar fakta lapangan, 
akan mampu melihat masalahnya dan mampu memiliki 
perubahan strategi membangun hutan sesungguhnya.

RENUNGAN RIMBAWAN BARU DAN LAHAN 
KRITIS

Pelaksanaan penanganan lahan kritis di hutan 
konflik adalah fakta yang harus diselesaikan. Maka, 
dari pengalaman lapangan sebagaimana tergambar 
dalam contoh keberhasilan diatas diperlukan beberapa 
prinsip pelaksaaan sebagai dasar pemikiran guna 
terbangunnya pelaksanaan penanganan lahan kritis 
konflik agar terstruktur dan sistematis. Dasar-dasar 
pemikiran tersebut meliputi beberapa aspek yang perlu 
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dipertimbangan oleh rimbawan baru. Yaitu Aspek 
Keterikatan, dalam aspek keterikatan ini komponen-
komponen yang bekerja tidak dapat dipisahkan 
satu sama lainnya. Komponen yang satu baru dapat 
dikerjakan apabila komponen sebelumnya telah selesai 
dikerjakan, begitu juga sebaliknya. Antar komponen 
pekerjaan menjadi satu sistem yang terkait dan terikat 
satu sama lainnya. Contoh pekerjaan pemilihan lokasi 
penanaman rehabilitasi, akan dapat dilaksanakan jika 
telah terjadi kesepakatan melalui kegiatan prakondisi 
sebelumnya, selanjutnya jika akan melanjutkan kegiatan 
perencanaan kegiatan dapat dilaksanakan setelah lokasi 
disepakati saat selesai kegiatan prakondisi, sedangkan 
lokasi yang telah ditetapkan baru bisa dilanjutkan 
kegiatan lain misalnya merencanakan pembuatan bibit, 
dan bibit jika sudah siap dalam jumlah dan kualitasnya 
baru bisa ditanam di saat musim hujan tiba, dan 
tentu bibit yang telah ditanam akan tumbuh baik jika 
ada pendampingan masyarakat yang menjaga dan 
merawatnya.

Selain prinsip diatas, yang penting dipahami juga 
adalah Aspek Ketergantungan, aspek ini merupakan 
salah satu aspek dalam penerapan sistem dimana 
apabila komponen pekerjaan yang satu tidak dapat 
berjalan, maka akan mempengaruhi kelancaran 
komponen pekerjaan lainnya. Komponen yang satu 
dalam pelaksanaannya bergantung pada komponen 

pekerjaan yang lainnya. Pekerjaan rehabilitasi mem-
punyai kualitas keberhasilan yang tinggi dan tepat 
sasaran apabila proses penyiapan kelembagaan petani, 
dari saat survey awal lapangan, dalam proses ketepatan 
verivikasi dan tentunya pengumpulan data primer 
sosial dan biofisiknya, dilakukan dengan benar.

Selanjutnya Aspek Keteraturan diperlukan 
dalam mensukseskan rehabilitasi lahan kritis ber-
hubungan dengan konsistensi dan kedisiplinan 
dalam pelaksanaannya. Aspek keteraturan ini akan 
didipengaruhi oleh aspek-aspek di atas. Apabila aspek-
aspek di atas telah terbangun, maka aspek keteraturan 
akan juga mudah terbangun. 

Selanjutnya Sebagai aspek yang penting dalam 
kegiatan rehabilitasi adalah aspek kelestarian, aspek ini 
akan muncul apabila komponen-komponen pekerjaan 
rehabilitasi berjalan secara berkelanjutan. Apabila 
semua aspek telah berjalan dengan baik, maka proses 
ini akan dapat terbangun. Selain prinsip diatas, usaha 
merehabilitasi lahan harus secara aktif melibatkan 
masyarakat. Tanpa melibatkan masyarakat dalam 
usaha pengelolaan dan penanganan selanjutnya maka 
problem lahan justru akan semakin besar, bahkan oleh 
masyrakat itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan baik akan 
membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik 
hasil yang baik. 
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Preview:
“Hutan dulu diremehkan, dianggap 
perlu dikelola dan diperebutkan 
“hanya” karena kayunya. Saatnya 
kemudian tiba, ketika manusia 
menyadari, kayu yang berharga 
itu hanyalah sebagian kecil dari 

manfaat sumber daya hutan (SDH). SDH adalah 
ekosistem, adalah penyangga kehidupan manusia, 
semua biota hidup, bahkan yang mati, dan alam. SDH 
adalah inti lingkungan hidup.

Kita terlambat menyesali memangkas kayunya, kita 
tak mampu mengulangi memiliki ekosistem hutan yang 
sangat amat berharga itu. Karena biodiversitas hutan 
banyak hilang, dan rahasia nilai intrinsiknya terkubur.

Hutan tidak dapat dikelola sendirian. Pengelolaan 
hutan dan kehutanan ada karena hutan adalah 
ekosistem. Pengelolaan SDH dan ekosistem lingkungan 
adalah kepentingan bersama, bukan hanya milik 
dan tugas rimbawan. Hutan harus dikelola bersama 
secara integratif menunjang seluruh sisi kehidupan. 
Hutan harus dijaga, dilestarikan fungsinya, dengan 
hati bersih tanpa kecurangan”. 

Indonesia adalah gambaran pemilik hutan tropis 
terbesar ketiga di dunia setelah Brasilia dan Republik 
Kongo. Kebahagiaan memiliki kekayaan sumber 
daya yang melimpah berbalik dengan keprihatinan 
yang dalam oleh rusaknya hutan yang sangat besar. 
Pengurasan hutan “tak terkendali” yang berlangsung 
relatif cepat jelas akan menimbulkan deforestasi dan 
degradasi hutan yang sangat besar. Bahkan sempat 
disebut sebagai yang terbesar di dunia. Kebakaran 
hutan maupun perambahan lahan hutan merupakan 
kelanjutan masalah yang ikut merusak hutan, yang 
dalam jangka panjang semakin sulit dikendalikan.

Di sisi lainnya, kejayaan fungsi lindung bencana 
beserta konservasi sumber daya hutan (SDH) dan alam 
lingkungan tidak berdaya karena “penataan ruang” 
yang tidak tepat. Ditambah dengan hilangnya hutan dan 
munculnya lahan-lahan kosong, bencana lingkungan 
terus terjadi. Bahkan kuantitas dan kualitasnya 
meningkat. Banjir, erosi tanah, kekeringan dan tanah 
longsor membayangi pembangunan dan kehidupan 
masyarakat dengan berbagai implikasinya.

Pengelolaan hutan dan SDH memang tidak bisa 
dilakukan sendirian. Tapi bukan berarti menerima 
desentralisasi model “ahli” politik ala Indonesia yang 
memaksa melakukan desentralisasi pengelolaan hutan 
sejak 1 Januari 2001 itu. Para ahli konservasi malah 
seakan bungkam, meski paham bahwa pengelolaan 
ekosistem lingkungan hanya akan berhasil baik 
apabila ditangani dalam sebuah kebijakan yang utuh, 
tidak dipisahkan secara parsial oleh batas-batas dan 
kekuasaan administratif. Pengelolaan ekosistem 
lingkungan harus dilakukan secara terpadu. Lingkup 
keterpaduan yang dikenal oleh semua konservasionis 
adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) atau kesatuan 
wilayah pulau, yang merupakan kesatuan DAS/Sub 
DAS.

Kembali, “Superman” rimbawan memerlukan 
teman sejati untuk membantu berfungsinya SDH 
sebagai inti lingkungan hidup, sebagai pilar sistem 
penyangga kehidupan (life supporting system). 
Kompleksitas pengurusan sumber daya alam (SDA) 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) itu perlu didukung dalam kebersamaan. 
Kebersamaan yang saling mendukung untuk capaian 
program prioritas, integral, terencana, berjangka, dan 
lestari.

MENGELOLA HUTAN KEBERSAMAAN
Oleh: Dr. Ir. Transtoto Handadhari, SHA, M.Sc.

Rimbawan UGM Yogyakarta dan University of Wisconsin at Madison, USA; Direktur Utama Perum Perhutani 2005-
2008; Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia/Gerakan Masyarakat Peduli Hutan Indonesia; Ketua Umum 

Perkumpulan GNI-BERBANGSA.
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LUAS HUTAN INDONESIA
Hutan Indonesia tetap luas. Setelah kebijakan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) akibat 
terbitnya UU Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992, 
dan perkembangan pembangunan sektor-sektor non 
kehutanan, luas hutan Indonesia yang awalnya sekitar 
144,3 juta hektar (TGHK, 1984) menyusut menjadi 
120,35 juta hektar yang terbagi berdasarkan fungsi-
fungsinya (Badan Planologi Kehutanan, 2000). Luas 
kawasan hutan negara tersebut kini merupakan 64,11 
persen dari luas daratan Indonesia yang 187,7 juta 
hektar.

 Deforestasi terbesar selama periode perijinan 
pembukaan konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) 
untuk 5 (lima) pulau besar: Sumatera, Kalimantan, 
Sulawesi, Maluku dan Papua pada tahun 1997-2000 
menunjukkan rata-rata 2,83 juta hektar per tahun. 
Ditambah angka pengurangan penutupan lahan di 
luar kawasan sebesar 0,68 juta hektar pertahun, maka 
angka deforestasi seluruhnya mencapai 3,51 juta hektar 
per tahun pada periode tersebut. 

Tingginya angka deforestasi 1997-2000 itu juga 
dipicu oleh adanya kebakaran besar hutan tahun 
1997/1998 seluas 9,7 juta hektar (Bappenas, 2000), 
di samping oleh proses otonomi daerah dan dampak 
reformasi yang tidak terkendali, di samping oleh 
over-cutting dan penebangan kayu tanpa ijin yang 
diperkirakan mencapai 40 juta-an meter kubik 
pertahun.

Sebelumnya catatan deforestasi sudah menunjukkan 
peningkatan secara cepat sejak awal konsesi tebangan. 
World Bank mencatat seluas 0,3 juta hektar per tahun 
(1970-an), serta 0,6 juta hektar per tahun (1981) dan 
1 juta hektar per tahun (1990). Sedangkan FAO (1990) 
melaporkan angka seluas 0,9-1,3 juta hektar per tahun.

Data deforestasi nasional tahun 1985-1997 (tidak 
termasuk Papua) menunjukkan hilangnya areal 
berhutan seluas 21,65 juta hektar (1,6 juta hektare per 
tahun). Sedangkan menurut hasil perhitungan Badan 
Planologi Kehutanan, pengurangan hutan Indonesia 
tahun 1998-2000 (pada tiga pulau besar: Sumatera, 
Kalimantan dan Sulawesi) meningkat menjadi rata-
rata 2,52 juta hektar per tahun, yang ditambah dengan 
pulau-pulau lainya mencapai di atas 2,83 juta hektar. 

Pada saat ini, tahun 2017-2018 deforestasi menurun 
menjadi 0,44 juta hektar, di mana deforestasi bruto 
sebesar 0,49 juta hektar, dan luas reforestasi sebesar 
0,05 juta hektar. Deforestasi tertinggi berada pada 
hutan sekunder sebesar 0,31 juta hektar (71,4 persen), 
terdiri atas 162,6 ribu hektare di dalam kawasan hutan, 
dan 151,1 ribu hektar di lahan areal penggunaan lain 
(APL).

Dugaan pertama turunnya angka deforestasi lebih 
karena kayu-kayu komersial yang ukuran besar sudah 
habis, dan kayu berada pada lokasi-lokasi yang jauh 
yang sangat besar biaya tebangnya. Kemungkinan yang 
lain memang terjadi penurunan praktik illegal logging 
karena kegiatan pencurian kayu sudah dapat dicegah, 
dan minat mencuri kayu menurun karena harga log 
meranti sudah sangat rendah, bahkan dibandingkan 
harga sengon sekalipun.

Di samping kekayaan kayunya, kawasan hutan 
Indonesia tercatat pernah memiliki kekayaan mega-
biodiversitas berupa 27.500 spesies tumbuhan 
berbunga, 1.539 spesies reptilia dan amphibi, 12 persen 
mamalia dunia, 25 persen jenis ikan dunia dan 17 
persen jenis burung dunia sebagai cagar plasma nutfah 
dunia. Akibat deforestasi sebagian di antaranya punah.

KONDISI PENTUPAN KAWASAN HUTAN DAN 
LAHAN SAAT INI?

Berdasarkan data KLHK terbaru tahun 2018 di 
dalam kawasan hutan masih terdapat lahan berhutan 
seluas 79,35 juta hektar, ditambah 6,27 juta hektar 
di areal HPK, sehingga total kawasan hutan yang 
berhutan adalah seluas 85,62 juta hektar. Areal hutan 
sekunder yang telah pulih seluas 33,23 juta hektar, di 
areal HPK juga terdapat hutan yang pulih seluas 3,78 
juta hektar, sehingga total hutan sekunder yang telah 
hijau seluas 37,01 juta hektare. Sedangkan hutan 
tanaman umumnya berupa HTI berjumlah sekitar 3,38 
juta hektar, luas yang relatif stabil dalam 15 tahun ini. 

Pertanyaan, mengapa hutan tanaman Perum 
Perhutani tidak diberlakukan khusus? Apalagi 
mengingat pola pengelolaan hutan Perhutani lebih 
intensif dan khusus.

Selanjutnya tercatat bahwa di lahan APL masih 
terdapat tutupan hutan seluas 7,9 juta hektar. Sehingga 
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apabila luas berhutan di kawasan hutan ditambahkan 
dengan lahan berhutan di APL, maka luas hutan 
Indonesia masih seluas 95,52 juta hektar (49,8 persen) 
dari luas daratan.

Kawasan hutan yang tidak berhutan (kosong) 
tercatat seluas total 34,76 juta hektar, terdiri atas di 
kawasan hutan tetap seluas 28,19 juta hektar, dan di 
areal HPK seluas 6, 58 juta hektar. Apabila ditambah 
lahan kosong non hutan di areal APL, total luas lahan 
tidak berhutan sebesar 94,22 juta hektar (50,2 persen).

Apabila disandingkan dengan berbagai data 
parsial yang ada sebelumnya, nampak ada perbaikan 
data hutan yang berhutan ataupun menyusutnya 
lahan kosong, khususnya di areal kawasan hutan. Di 
samping upaya pemerintah hal tersebut bisa terjadi 
karena pertumbuhan alami tumbuh-tumbuhan cepat 
tumbuh yang tidak bernilai komersial di areal hutan 
sekunder yang tidak terganggu, seperti terjadi di 
Propinsi Kalimantan Tengah/Kalimantan Selatan yang 
ditumbuhi pohon biwan (Endertia sp.). Ini yang utama 
dikhawatirkan luput dari pengamatan. Salah satunya 
karena penggunaan interpretasi citra satelit.

Namun melihat angka-angka di atas, dan 
meningkatnya semangat masyarakat membangun 
tanaman termasuk tanaman apa saja di lahan milik, 
kekayaan hutan secara keseluruhan masih cukup 
melimpah. Apalagi bila diperlakukan dan dikelola 
dengan baik.

TATA RUANG MENJADI SENTRAL KEBERSAMAAN
Tata ruang merupakan “gong” kelemahan 

pemerintah dalam merawat alam dan mengendalikan 
bencana lingkungan. Pemahaman tentang penataan 
ruang juga sangat naieve. Tanpa sadar, memisahkan 
tata ruang kawasan hutan dan ruang daratan lainnya 
adalah dosa besar. Apalagi pengelola hutan negeri 
ini tidak juga “bangun dari mimpi” menyadari 
keterlambatannya untuk cepat-cepat memperbaiki tool 
kekurangannya, SK Penetapan Hutan Lindung (1980), 
dengan menetapkan aturan yang terkini dalam proses 
penataan ruang.

Tata ruang bukanlah seperti digambarkan merupa-
kan sebuah proses membagi-bagi lahan (daratan) sesuai 
kebutuhan dan ruang yang ada, namun merupakan 

kegiatan melakukan penyelamatan terhadap 
kemungkinan terjadinya bencana alam dan biodiversitas 
hayati, maupun konservasi budaya, bentukan alam 
raya, plasma nutfah, kehidupan biodiversiti fauna flora 
yang harus dipertahankan keberadaannya di bumi. 
Tata ruang besar mencakup daratan dan perairan. 
Prioritas pelaksanaannya dilakukan di daratan, dengan 
tetap memasukkan dan mengatur pemanfaatan sistem 
perairan yang ada di dalamnya seperti sungai, embung, 
rawa, maupun yang mempengaruhinya secara langsung 
seperti bibir pantai dan vegetasi pantai.

Seluruh kawasan yang harus berfungsi sebagai 
kawasan konservasi seharusnya mutlak berada dalam 
kewenangan kelola pihak kehutanan. Sisanya dibagi 
sesuai prasyarat penggunaannya. Di daerah dengan 
kelerengan tertentu yang umumnya di daerah tinggi dan 
di hulu diprioritaskan sebagai kawasan hutan dengan 
berbagai variasi budidaya. Yang di tempat ketinggian di 
atas 1.000 meter, berkemiringan 50 derajat, di daerah 
yang memiliki tanah jenis yang mudah longsor (poreus), 
sifat erodibilitasnya tinggi, serta daerah beriklim basah 
memiliki erosivitas tinggi, dilindungi sebagai daerah 
lindung air di daerah lindung resaapan, melindungi 
dari bencana banjir dan erosi. 

Sedangkan daerah sisanya diperuntukkan 
bagi hutan produksi, perkebunan, persawahan, 
pertambakan, perikanan darat, peternakan, hutan 
adat, hutan rakyat, pemukiman, sarana prasarana 
pembangunan, dan lainnya yang dapat dibagi untuk 
kepentingan kehidupan yang fleksibel sesuai kebijakan 
pemerintah.

Proses tata ruang tadi saya biasa sebut “Proses 
Dalil Sisa”. Daerah sisa daratan tersebut idealnya 
diperhitungkan sudah tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap bencana erosi tanah, penyimpanan 
air tanah, banjir, tanah longsor, dan kekeringan lahan. 
Sehingga antara lain debat tentang eksistensi kebun 
sawit, kebun singkong, tidak perlu ada lagi.

Pemangku tugas penataan ruang yang selayaknya 
ditangani oleh pihak kehutanan, telah berulangkali 
pindah tangan, dipegang selalu oleh instansi pemerintah 
non kehutanan. Sekarang oleh institusi pertanahan 
yang nampak seringkali terlibat ketidak-harmonisan 
dengan pihak kehutanan.
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Sektor kehutananpun selama ini hanya dianggap 
user. Penataan ruang yang dilakukannya juga sebatas 
dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk saja. 
Menggunakan dasar SK Menteri Pertanian Nomor 837 
Tahun 1980 tentang penetapan hutan lindung sungguh 
sudah sangat ketinggalan jaman. Akibatnya banyak 
terjadi areal penggunaan lain yang selayaknya berfungsi 
lindung merupakan daerah produksi pertanian yang 
menyebabkan bencana lingkungan.

KEBERSAMAAN MENDUKUNG PENGELOLAAN 
HUTAN

Selain masalah tata ruang yang menjadi sentral 
keterkaitan barbagai kegiatan pengelolaan hutan, 
setiap sektor memiliki hubungan kegiatan yang 
memperkuat pengelolaan hutan dan kehutanan. Hutan 
sebagai sumber daya menyiapkan segala penunjang 
aktivitas kehidupan dan pembangunan sesuai fungsi 
embanannya: lindung, ekonomi dan sosial yang sangat 
diperlukan masyarakat secara umum dan pembangunan 
bangsa.

Luasnya lahan hutan yang lebih dari separoh luas 
daratan negara diperlukan masyarakat untuk berbagai 
kegiatan. Sebut antara lain sumber pangan, sumber 
penghidupan, bahan pemukiman, industri, pendidikan, 
rekreasi, beribadah, budaya, perlindungan alami, 
mengendalikan pemanasan global, sampai pertahanan 
negara. Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai 
bahan bernilai medis yang sangat berharga dan 
makanan yang terus digali. Bahkan hutan yang luas 
memberikan kesejahteraan dalam bentuk kepemilikan/
pemanfaatan lahan seperti kebijakan reforma agraria 
di hutan namun harus dijaga tanpa merusak fungsi 
lindung dan konseravsi hutan.

Sangat sulit memilah sendi-sendi kehidupan yang 
tidak berkaitan dengan hutan dan sumber daya hutan 
beserta ekosistemnya. Salah satu yang terpenting 
kebutuhan oksigen dan udara bersih, serta media 
regenerasi biota. Sehingga tidak keliru bila setiap sektor 
pembangunan, maupun institusi pemerintah di dalam 
menyusun kegiatannya selalu disisipkan kegiatan yang 
akan memperkuat peran sektor kehutanan sebagai 
ekosistem, inti lingkungan hidup.

Hutan dan sumber daya hutan berdasarkan fungsi 
dan peran utamanya mendukung kehidupan manusia, 

dan pembangunan bangsa. Sebaliknya sektor dan pihak 
lainnya mendukung dengan aneka rupa kegiatan yang 
akan memperkuat fungsi hutan dan kehutanan.

Adapun sebab rusaknya hutan beralih menjadi 
kawasan-kawasan kosong sebenarnya sudah diketahui 
umum. Bukan karena semakin banyaknya rimbawan, 
bukan karena lemahnya sistem tebangpilih/tebang pilih 
dan tanam Indonesia (TPI/TPTI), bukan karena tidak 
ada pemikiran perlunya ada integrasi kebersamaan 
antar sektor. Tetapi salah satu yang diyakini menjadi 
penyebabnya adalah karena “emas hijau” itu menjadi 
rayahan penyalahgunaan wewenang berjamaah yang 
dibiarkan.

Integrasi pengelolaan hutan harus dilakukan. 
Kepedulian masyarakat dibangun agar setiap orang 
dengan lembaga apapun memperlakukan hutan dengan 
hati bersih, tanpa kecurangan (no cheating). Memang 
tidak mudah, tapi harus bisa, apabila pemimpin mau 
bertekad tanpa ragu.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Degradasi dan kerusakan bumi kian 
harinya makin parah. Bagi para 
ahli lingkungan, kondisi terkini 
dunia telah mendekati ambang 

batas kritisnya. Saat ini, kondisi paling parah dan nyata 
adalah terkait perubahan iklim. Ia telah menjadi salah 
satu momok menakutkan. Potensial bila tidak segera 
diselesaikan, ia akan mengguncang ekosistem bumi 
di masa depan. Menanggapi kondisi ini, Indonesia 
sebagai salah satu negara dengan areal hutan yang luas 
sejatinya memiliki peran signifikan. Ia jelasnya punya 
andil dalam menjaga dan melestarikan hutan bagi 
kepentingan keberlangsungan ekologis dan kehidupan 
manusia jangka panjang. Sayangnya, belakangan kita 
justru menyaksikan kondisi yang tak sedap. Alih-alih 
melindungi, tren alih-fungsi hutan menjadi lahan 
produksi skala besar justru terjadi.

Bumi yang kita tempati —beserta segala macam 
sumber daya yang terkandung di dalamnya —bukanlah 
sebuah “planet impian” dengan segala macam hal 
tak terbatas. Sebaliknya, dalam keindahan yang 
digema-gemuruhkan, terdapat batas-batas tertentu 
yang dapat ia tanggung. Selama manusia beserta 
seluruh kompleksitas aktivitasnya masih cukup waras 
memperhatikan kondisi-kondisi batas tersebut. 
Beberapa ahli lingkungan mematok ukuran ambang 
batas kritis planet ini dalam beberapa kategori. Posisi 
yang menempati kondisi terparah saat ini adalah 
perubahan iklim. Tanda-tandanya sudah dapat kita 
saksikan dari melelehnya es Samudera Arktik selama 
musim panas. Hal ini berdampak pada berkurangnya 
pantulan balik sinar matahari. Hasilnya, kondisi ini 
kemudian kita kenal sebagai “pemanasan global”. 
(Fitriansyah NM, 2010)

Petanda lain yang juga dapat kita saksikan adalah 
naiknya permukaan air laut dengan rata-rata 1,7 
mm/tahun sejak 1875. Namun angka ini bertambah 
sejak 1993, dengan rata-rata 3 mm/tahun. Kondisi 
ini akan sangat berdampak besar bagi negara-
negara yang berada letak geografis dataran rendah. 
John Bellamy Foster (2018), seorang pakar ekologi 
terkemuka menyebut kondisi terkini dunia yang kita 
tempati sebagai kondisi “keretakan skala planet”. 
Hal ini berangkat dari kerusakan demi kerusakan 
yang diciptakan manusia akibat masifnya kegiatan-
kegiatan pengerukan SDA yang tidak terkontrol. Hal 
ini jalin-menjalin dengan hasrat produksi berlebih 
yang bahkan melampaui tingkat kebutuhan manusia di 
dunia. Diperparah kemudian dengan watak kontestasi. 
Guna mengejar angka pertumbuhan ekonomi (baca: 
PDB), yang ingin terus-menerus dinaikkan tiap tahun. 
Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi, jalan pintas 
eksploitasi SDA skala masif dilakukan. Tak peduli ia 
mencederai lingkungan atau tidak.

Tidak diragukan lagi sektor kehutanan merupakan 
salah satu sektor pendorong ekonomi bagi Indonesia. 
Saat menurunnya jumlah tutupan hutan di Indonesia 
dianggap menjadi titik pangkal ketidakmampuan sektor 
kehutanan memberikan kontribusi bagi dan negara 
ini, justru yang terjadi sebaliknya. “Saat ini kami bisa 
membuktikan bahwa sektor kehutanan bukanlah 
sunset industri, pada tahun 2018 ini kami mencatat 
rekor tertinggi penyumbang devisa dari sektor hasil 
hutan yaitu sebesar US$ 12,17 Miliar” ujar Purwadi.

Purwadi menambahkan capaian angka tersebut 
merupakan buah dari pergeseran penggunaan bahan 
baku untuk industri kehutanan dari hutan alam ke 
Hutan Tanaman Industri (HTI). Dengan pergeseran 
ini dipastikan kelestarian hutan terwujud dan bisnis 
sektor kehutanan akan semakin berkembang. “Besaran 
jumlah bahan baku kayu industri kehutanan tahun 2018 

MEMBANGUN HUTAN MEMBANGUN PERADABAN 
MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

Oleh: Ir. Fajar Surya Pratomo, S.Hut., IPU 
Yayasan Tirta Alam Bumi Bertuah

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 31

Artikel Utama

ISSN  2721-4087



ini sebanyak 37 juta m3 bersumber dari HTI dan hanya 
tinggal 5,6 juta m3 yang bersumber dari hutan alam”, 
ungkapnya. (Sektor Kehutanan Sumbang Devisa US$ 
12 Milyard, Warta Ekonomi.co.id)

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian, 
produksi kelapa sawit (minyak sawit dan inti sawit) 
2018 adalah 48,68 juta ton, terdiri dari 40,57 juta ton 
minyak kelapa sawit (crude palm oil-CPO) dan 8,11 juta 
ton minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO). Jumlah 
produksi tersebut berasal dari perkebunan sawit rakyat 
sebesar 16,8 juta ton (35%), perkebunan besar negara 
2,49 juta ton (5%), dan perkebunan besar swasta 29,39 
juta ton (60%). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia (GAPKI) mencatat, 70 persen dari produksi 
sawit 2018 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 
ekspor dan 30 persen sisanya untuk konsumsi dalam 
negeri. Nilai sumbangan devisa minyak kelapa sawit 
Indonesia sepanjang 2018 mencapai US$20,54 miliar 
atau setara Rp289 triliun. (Kelapa Sawit Sebagai 
Penopang Perekonomian Nasional,https://katadata.
co.id/berita/2019/10/07/kelapa-sawit-sebagai-
penopang-perekonomian-nasional)

Riau adalah salah satu propinsi besar yang sangat 
kaya dengan Sumber Daya Alam dan terkenal banyak 
sekali memiliki biodiversity yang sangat tinggi. Dengan 
total luas areal lebih 87.023,66 km² dimana hampir 
separuhnya adalah kawasan gambut. Ini berarti 
dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di 
Riau semakin harus diperhatikan pengelolaan sumber 
daya alamnya karena tidak semua lahan gambut 
dapat dikelola dan menghasikan. Sementara itu, lahan 
kering (dry land) sudah hampir separuhnya lebih 
dimanfaatkan untuk perkebunan sawit, eksplorasi 
MIGAS, HTI dan pertanian konvensional yang banyak 
dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Dengan jumlah yang sedemikian besar bukan 
nya tidak ada masalah ke depannya. Pengelolaan 
yang tidak ramah lingkungan, tidak mengedepankan 
pemberdayaan masyarakat, tidak berkesinambungan 
(lestari) akan sangat merugikan masyarakat pada 
umumnya dan Negara. Lahan yang dikelola harus 
menjamin pengelolaan selanjutnya. Artinya periode 
daur 3 bulanan, 1 tahunan, 5 tahunan bahkan 25 
tahunan harus mencerminkan kepastian bahwa lahan 
tersebut dapat dikelola kembali dan memiliki daya 

dukung optimal. Ini adalah masalahnya, dengan 
berasumsi ingin mendapatkan hasil yang besar harus 
dengan luasan area yang besar juga, yang terjadi 
adalah pengelolaan lahan yang terkesan carut marut, 
intensifikasi pertanian yang semakin absurd, shifting 
cultivation, non site species matching (mengindahkan 
menyesuaikan species tertentu dengan lahannya) 
sehingga bisa dengan drastis menurunkan kesuburan 
tanah dan lain sebagainya. Ini adalah fakta miris yang 
bisa saja mengamini bahwa pengembangan kelapa 
sawit dan sektor industri kehutanan bisa berdampak 
pada meluasnya lahan kritis atau lahan tidak produktif 
di negara ini. 

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami 
kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang 
fungsinya sampai batas yang ditentukan atau 
diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat 
berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukkannya 
sebagai media produksi maupun sebagai media tata 
air. DAS atau Daerah Aliran Sungai merupakan 
penyusun sumber daya alam yang memegang peranan 
penting pada kualitas lingkungan dan kehidupan 
yang ada di sekitarnya sehingga pengelolaan DAS 
sangat diperlukan. Definisi lainnya disampaikan oleh 
Boehmer et al. (1997), pengelolaan DAS adalah suatu 
proses penyusunan dan penerapan suatu tindakan 
yang melibatkan sumber daya alam dan manusia 
di dalam DAS, dengan mempertimbangkan faktor-
faktor sosial, politik, ekonomi, lingkungan dan institusi 
(kelembagaan) di dalam DAS, untuk mencapai dan 
seluas mungkin mengembangkan lingkup dari tujuan 
masyarakat jangka pendek dan jangka panjang.

Sementara itu berdasarkan pengelolaan DAS sendiri 
menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian adalah 
upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal 
balik antara sumber daya alam dengan manusia 
dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina 
kelestarian ekosistem serta meningkatkan 
kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia.

Dalam rangka merevitalisasi fungsi lahan sebagai 
sumber daya yang harus digarap secara lestari adalah 
sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda kembali. 
Intensifikasi pertanian dengan disesuaikan karakteristik 
demografis, geografis dan ekologi kultur memang 
seyogyanya diterapkan agar bisa memperoleh hasil 

32 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Artikel Utama



optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Melalui wadah-wadah komunitas seperti Forum 
DAS, karang taruna, koperasi, Kelompok Masyarakat 
(PokMas), UMKM dan lain sebagainya diharapkan 
masyarakat semakin menyadari arti pentingnya 
mengoptimalisasi sumber daya. 

Landasan Pemikiran
Pangan lokal Indonesia sebenarnya sangat potensial 

untuk diekspor karena produksinya yang sangat tinggi 
dan dapat dihasilkan di bawah tegakan tanaman 
berkayu, kebun dan juga kawasan hutan. Negara kita 
mampu menghasilkan atau berproduksi baik horizontal 
maupun vertikal karena kayanya tingkat biodiversity 
dimana menempati peringkat nomor 3 di dunia.

Pangan lokal atau tanaman lokal (native species) 
juga biasanya tahan terhadap serangan hama dan 
penyakit, sedikit ketergantungannya terhadap 
penggunaan pestisida, dan pupuk kimia dan mempunyai 
nilai kesehatan lebih baik. Selain itu pangan lokal 
dan sumber daya lokal juga banyak kandungan kalori 
dan nutrisi bagi kesehatan tubuh serta lebih sedikit 
kontaminasi dengan bahan-bahan kimia.

Pangan lokal juga sedikit ketergantungannya 
terhadap tambahan gula sebagai akibat dari beberapa 
penyakit gula yang semakin banyak diderita masyarakat 
Indonesia pada umumnya. Untuk dapat mengkonsumsi 
pangan lokal tidak terlalu sulit dan khawatir. Karena 
rasa manis dan rasa khasnya yang alami tidak perlu 
membutuhkan tambahan dengan zat penambah rasa 
sekaligus tidak perlu zat pewarna dan pengawet karena 

mudah ketersediaannya serta mudah cara menyimpan 
di alam.

Selain pangan, jenis kayu-kayuan juga memiliki 
banyak sekali manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana 
contoh selain sawit, tanaman kayu-kayuan seperti 
Jelutung, Jabon, Meranti, Waru, tanaman buah 
seperti Manggis, Nangka, Sukun, Salak tanaman 
pangan seperti Ubi, Talas, Ganyong, Keladi, Garut 
tanaman Perkebunan seperti Nanas, dan lainnya adalah 
jenis yang dapat juga menopang dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat baik jangka pendek maupun 
panjang. Untuk jenis pangan lainnya sebagaimana 
disebutkan di atas masih ada contoh lain seperti 
Jamur dan berbagai macam ikan. Jamur dapat dengan 
mudah dikembangkan dan respon pasar untuk Riau 
sangatlah bagus. Potensi itu dapat bermanfaat apabila 
ada lumbung dan pembuat tepung dari potensi tersebut 
sehingga dapat disimpan dan di manfaatkan baik untuk 
keperluan sendiri atau untuk kepentingan pasar/
permintaan pasar.

Managemen pengembangan dan pengelolaan lahan 
di Indonesia seharusnya mengacu kepada kondisi asli 
tanaman Indonesia yang beragam dan saling sinergis 
atau hidup saling membutuhkan antara tanaman 
satu dengan tanaman lain, antara organisme satu 
dengan organisme lain. Lahan yang dipakai sebaiknya 
dimanfaatkan dengan fungsi ganda karena berlebihnya 
cahaya matahari di tropis maka fungsi multiuse, 
multi level harus dioptimumkan karena sebenarnya 
Indonesia adalah negeri dengan biodiversity nomor 
3 di dunia yang secara alami mempunyai keunggulan 

a. Diagram kondisi tiap komponen yang berkontribusi pada
kekritisan lahan

b. Contoh lahan berpotensi kritis apabila tidak dikelola dengan baik
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kombinasi tanaman yang sangat besar dengan jumlah 
29,000 spesies.

Untuk menentukan peruntukan lahan di Indonesia 
yang tepat, seharusnya pengusahaannya mengacu 
pada kondisi daerah tersebut, apakah di daerah 
tersebut yang padat penduduk atau di daerah yang 
jarang penduduknya. Di daerah yang padat penduduk 
maka usaha penggunaan multilevel baik horizontal 
maupun vertikal harus ditingkatkan tetapi bagi daerah 
yang jarang penduduk maka system extensive. Bagi 
daerah yang rendah populasinya maka sumber pangan 
sebaiknya lebih mengutamakan sumber alam tersedia 
seperti sago, ketela rambat, atau singkong yang memang 
mudah menanam dan memelihara dan mudah tersedia 
di alam dalam jumlah yang cukup tanpa mengharuskan 
perawatan yang intensif.

Untuk daerah dengan jumlah penduduk yang 
padat maka pemanfaatan pangan lokal mestinya dapat 
dikembangkan dengan dorongan serius pemerintah 
kabupaten setempat melalui penyuluhan dan 
pemanfaatan media cetak dan elektronik, sehingga 
masyarakat dapat ikut berpartisipasi terhadap 
pengembangan pangan lokal, mulai dari cara menanam, 
cara memelihara, cara memanen, cara mengolah dan 
cara pengawetan sampai pemasaran.

Penanaman pangan lokal sebaiknya di barengi 
dengan penanaman pohon atau buah-buahan 
juga ternak sapi, kambing; tanaman obat-obatan 
maupun ikan. Pemanfaatan sapi dan kambing selain 
dimanfaatkan untuk sumber pupuk, sumber tenaga 
kerja bagi sapi, juga dapat sebagai sumber daging dan 
susu.

Pola pengelolaan hutan seperti di atas memungkin-
kan daerah dengan segala sumber daya yang masing-
masing memilikinya dapat memanfaatkan dalam 
konteks optimalisasi dan intensifikasi. Ini semua harus 
disadari karena selama ini peranan strategis hutan 
dalam pembangunan nasional hampir sepenuhnya 
bertumpu pada hutan alam. Degradasi hutan yang 
terjadi akhir-akhir ini sangat menghambat supply 
bahan baku untuk industri ataupun untuk kebutuhan 
subsisten dari pemanfaatan nilai intangible dari hutan. 
Oleh sebab itulah perlu segera digalakkan program 
pengelolaan lahan melalui pola integrated farming 
yang dilaksanakan segenap stakeholders kehutanan 

dalam konteks otonomi daerah.
Kemampuan lingkungan hutan hujan tropis untuk 

melindungi diri dan melakukan fungsi konservasi serta 
berfungsi secara lestari semakin berkurang. Secara 
integral usaha peningkatan konservasi ini memang 
harus didukung dengan usaha pengaturan ulang tata 
ruang wilayah sesuai dengan karakteristik semua aspek 
yang ada di daerah. Menurut ITTO (1998) bahwa kriteria 
dan indikator keamanan sumber dalam kelestarian 
pengelolaan hutan secara lestari harus memperhatikan 
prosedur perlindungan terhadap penyerobotan lahan, 
kebakaran, perumputan, dan pemanenan illegal. 

Gerakan atau program ini dimaksudkan sedikit 
demi sedikit memunculkan kepedulian masyarakat 
dalam mewujudkan kemandirian mengelola sumber 
daya alam sehingga dapat dinikmati oleh semua elemen 
masyarakat. Dengan adanya kemandirian maka rasa 
memilikipun akan muncul sehingga harapannya hutan 
dapat terjaga keamanannya sekaligus kelestariannya. 
Dengan hutan terjaga, kombinasi tanaman pertanian 
dengan tegakan hutan, memanfaatkan source lain 
seperti lebah madu, jamur, belut, ternak bebek dan 
lain sebagainya, maka masyarakat secara umum dapat 
sejahtera.

a. Ekosistem tanaman buatan
pada lahan gambut

b. Rotan merupakan salah satu
potensi di Riau

c. Perencanaan rehabilitasi
secara partisipatif

d. Pemetaan lokasi rehabilitasi
bersama masyarakat

Legal Standing 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (DAS) disusun sebagai upaya dalam 
meningkatkan daya dukung DAS. Dengan terbitnya 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
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Pengelolaan DAS dan Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri Nomor: 188.32/1703/SJ tanggal 2 April 2013, 
Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) 
diminta untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan DAS. Maka pada tahun 2014 lahirlah Perda 
Riau No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai (DAS) yang ditetapkan pada tanggal 
8 September 2014 dicatat pada Lembaran Daerah 
Provinsi Riau Tahun 2014 No. 9. Untuk melaksanakan 
Perda tersebut maka telah lahir pula Pergub. Riau 
nomor 29 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan 
peraturan daerah Provinsi Riau nomor tahun 2014.

Tujuan
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada stakehoders kehutanan dan masyarakat yang 
berinteraksi langsung dengan DAS dan pemerhati lahan 
kritis yang ada di Riau untuk;
 Meningkatkan penghasilan masyarakat dari 

areal hutan yang tersedia sesuai dengan potensi
yang ada contohnya revegetasi dengan tanaman
indegenous di lahan mineral dan gambut, 
pembuatan persemaian, integrated farming antara
tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan atau
holtikultura, beternak lebah madu, dan lainnya.

 Meningkatkan hasil melalui diversifikasi produk.
 Memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang

pentingnya kawasan hutan sebagai bagian dari
hidup mereka.

 Mengurangi ketergantungan terhadap pasar 
pangan, buah-buahan, obat-obatan dan hasil 
pertanian, perkebunan serta kehutanan lainnya.

 Menciptakan hubungan yang harmonis antar
stakeholders melalui mekanisme bagi hasil, kom-
binasi masyarakat, organisasi, pemerintah bahkan
pengusaha.

 Mengubah pandangan masyarakat agar lebih 
berpikir “komersial” terhadap produk-produk 
pertanian maupun kehutanan sehingga menjadi
sumber penghidupan.
Dalam melaksanakan aktivitas tersebut, terdapat

berbagai macam pertimbangan. Maraknya bencana 
alam (jalan yang semakin tidak stabil sehingga 
bergelombang, penurunan permukaan gambut dan 
lain sebagainya) dan semakin terdegradasinya DAS-

DAS (Daerah Aliran Sungai) yang ada banyak melatar 
belakangi gerakan penanaman pohon dan pemanfaatan 
sumber daya alam secara bijak di Riau. Selain akan 
banyak melibatkan elemen masyarakat, penanaman 
pohon juga akan dilakukan tidak cuma dikawasan 
hutan baik hutan rakyat maupun hutan negara, tetapi 
konsep rehabilitasi pada saat ini ditekankan pada 
aspek perlindungan, konservasi tanah dan air serta 
peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola 
sumber daya alam. 

Keterikatan antara DAS-DAS, lahan gambut, 
cultivation dan lainnya sangatlah besar, oleh karena 
itu pola rehabilitasinya tidak boleh partial, melainkan 
harus dilakukan komprehensive dan melibatkan semua 
stakeholders. Untuk itu perlu dibuat sebuah pilot 
kegiatan terutama di lahan gambut, yang memiliki 
fungsi konservasi dengan tingkat populasi manusia 
terus bertambah, tingginya persoalan konflik sosial 
bahkan perambahan seperti yang terjadi di Dumai dan 
Bengkalis. 

Kegiatan tersebut harus mempunyai strategi yang 
jelas terutama berkaitan dengan pelibatan masyarakat di 
tingkat desa dan pemerintahan sampai level kabupaten. 
Program akan dimulai dengan melakukan sosialisasi 
menyeluruh melalui penyamaan pemahaman dan pan-
dangan terhadap usaha sinergis untuk pendayagunaan 
lahan gambut yang ada. Kemudian mengintensifkan 
kegiatan-kegiatan dalam merencanakan program 
sekaligus pembagian peran antar komponen secara jelas. 
Penyelenggaran program juga perlu dilengkapi dengan 
evaluasi secara periodik oleh pihak berkompeten dan 
independen untuk memantau dan mengawasi program 
tersebut secara rinci. Forum DAS dalam hal ini menjadi 
motor penggerak untuk keberhasilan kegiatan secara 
berkelanjutan.

Secara teknis proyek yang dapat dilakukan adalah 
merehabilitasi kawasan hutan dengan fungsi konservasi 
tetapi bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar 
areal tersebut. Rehabilitasi atau Revegetasinya akan 
menggunakan tanaman-tanaman yang mempunyai 
banyak fungsi.misalkan MPTS (multi purposes tree 
species), mix planted dengan tanaman perkebunan, 
buah-buahan dan lain sebagainya sesuai potensi yang 
ada. Beberapa tanaman seperti gelam, merembang, 
terentang, meranti, jelutung, bintaro, dan lain 
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sebagainya adalah species yang cukup tahan di daerah 
lahan gambut dengan teknik tertentu. Selain itu baru 
dikembangkan tanaman keras lainnya yang memang 
cukup dominan di kawasan tersebut sebelum banyak 
dilakukan penebangan terhadap species tersebut. 
Seperti Geronggang, Bintangur, Seminai, Pisang-
pisang, Ramin, Punak, Kelat dan lainnya yang ada di 
mineral.

STRATEGI PROGRAM 

Model Kegiatan 
Kegiatan yang akan dilakukan meliputi beberapa 

hal antara lain: 
a. Pendidikan lingkungan: memberikan pemahaman

pada anak sedini mungkin bagaimana dapat
mencintai lingkungan terutama menjaga
pepohonan, aspek edukasi, mampu membuat bibit
tanaman hutan, mencintai model pertanian organik
terpadu dan lain sebagainya.  dapat dilakukan di
SD yang ada dan organisasi ibu-ibu yang ada di desa 
serta karang taruna.

b. Pola pengembangan integrated farming system
untuk food security: yakni dengan membuat
pilot project 10 Ha (di lahan negara) tentang
pengembangan pertanian & kehutanan terpadu
beserta aspek pemasaran melalui diversifikasi
produk turunannya  dapat bekerjasama dengan
instansi terkait (KLHK dan pemda), swasta,
perseorangan sehingga menghasilkan kajian ilmiah, 
best practices, appropriate technology, beserta
aspek pemasaran produk-produknya yang akan
dihasilkan (competitiveness).

c. Menggali potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), 
baik yang alami maupun pengembangan sebagai
wujud sarana entry point sarana pemberdayaan
masyarakat desa hutan  dapat berupa pengem-
bangan jamur kayu/kompos, produk holtikultura,
lebah madu, illipse nuts, gaharu dan lain sebagainya.

d. Melakukan kajian komprehensive terhadap kondisi
demografi, socioculture melalui pola rapid social
mapping, Participatory Rural Appraisal (PRA) dan 
Rapid Rural Apraisal (RRA) sebagai basis untuk
membuat klasifikasi pengusahaan sumber daya
alam oleh masyarakat berdasarkan komunitasnya

 bisa dilakukan dengan melakukan Focus Group
Discussion (FGD), Regular Group Discussion
(RGD) sehingga memperoleh baseline tentang
masyarakat desa yang bersinggungan secara
langsung maupun tak langsung dengan pengelolaan 
sumber daya alam.

Input yang Diperlukan
1. Organisasi yang solid di Provinsi Riau, Forum

DAS dan beberapa organisasi pemerintah maupun
swasta yang akan mendampingi pelaksanaan
program dengan baik.

2. Penciptaan organisasi yang baik yakni POKMAS di
level desa.

3. Jaringan yang luas untuk sosialiasi dan kerjasama
(dengan Pemda, Pemprov, BPDAS, BRG, KLHK,
dan Lembaga Penelitian).

4. Task Force bayangan dan rekrutmen individu-
individu yang akan terlibat dalam semua kegiatan
operasional.

5. Up grading kompetensi dengan mengikuti pelatihan 
yang diadakan oleh Pemda terkait khususnya untuk
divisi program.

6. Pemantapan business skills di tingkat Pokmas
khususnya.

7. Data sekunder dari seluruh stakeholders yang ada
sebagai penguatan.

Skema Pengusahaan di level petani di lapangan akan 
terpola sebagai berikut.

• Enterpreunerial motivation
• Business Plan
• Grand (Hibah)

• Leadership skill
• Jejaring dan kemitraan

Usaha
• Kredit komersial

• Penguatan kelembagaan
• Technical Skill
• Revolving Fund

• Managerial Skill
• Pengembangan

organisasi bisnis
• Kredit Program

Pembinaan dan Pendampingan Intensif

I.
Penumbuhan 

Usaha di petani

IV.
Pemandirian 

Usaha petani

II.
Perkuatan Usaha 
petani

III.
Pengembangan 
Usaha petani
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a. mix planted di
lahan mineral

b. hasil pertanian
kombinasi

c. Mix planted di
gambut

OUTPUT TULISAN
1. Munculnya kajian kebijakan, rencana dan program

yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah DAS
serta wilayah kawasan hutan di Provinsi Riau;

2. Adanya kajian permasalahan-permasalahan yang
timbul akibat kegiatan-kegiatan pengelolaan DAS
dan sektor kehutanan di Provinsi Riau;

3. Mendorong dokumen mengenai pertimbangan
dan saran pemecahan masalah kepada Gubernur/
Bupati/Walikota antara lain mengenai:
a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS

sesuai dengan kemampuan dan tata ruang.
b. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya

air.
c. Pelaksanaan penambangan bahan galian di

wilayah DAS.
d. Penentuan lokasi, cara, bentuk konservasi tanah 

dan air serta reklamasi lahan bekas tambang.
e. Pengendalian bencana alam longsor dan daya

rusak air seperti banjir dan kekeringan.
f. Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi DAS.

4. Skenario fasilitasi dan atau merencanakan 
penyelesaian masalah melalui rapat-rapat Forum
DAS, stakehodelders kehutanan antar wilayah
administrasi dalam rangka komunikasi, konsultasi,
sosialisasi dan koordinasi pengelolaan DAS.

OUTCOME KEGIATAN
1. Eksistensi Forum DAS di Provinsi Riau di level

stakeholders pengelolaan sumber daya alam di
Sumatra, Riau khususnya.

2. Membuka pola kemitraan dengan multi pihak yang
juga dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-
luasnya untuk kader putra daerah yang unggul di
Riau.

3. Knowledge transformation kepada masyarakat
mengenai aspek pengelolaan sumber daya alam
yang berkelanjutan.

4. Mendekatkan organisasi terhadap masyarakat desa
di sekitar areal pengelolaan sumber daya alam.

5. Menciptakan best practices setiap pelaksanaan
program di lapangan.

6. Data komprehensif mengenai potensi kawasan di
mineral dan lahan gambut.

PENUTUP
Semoga seluruh stakeholders yang gundah 

melihat kondisi yang terjadi terkait pengelolaan DAS, 
akan melakukan upaya mendorong rehabilitasi dan 
revitalisasi fungsi yang diharapkan akan menemukan 
model beserta implementasinya. Dengan tulisan ini 
penulis berharap model dan skema yang ditawarkan 
kepada stakeholders Forum DAS dapat menjadi triger 
untuk mendorong program atau kegiatan yang lebih 
nyata dan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan ini penulis sekali lagi berharap sinergitas 
lebih ditingkatkan lagi antar stakeholders yang terkait 
dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas sehingga 
melalui sebuah mekanisme yang komprehensif kegiatan 
demi kegiatan dapat dijalankan dan dioptimalkan 
dengan memiliki sasaran meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, memperhatikan aspek lingkungan dan 
memastikan bekal hidup serta kehidupan untuk anak, 
cucu dan generasi yang akan datang. Atas perhatian 
dan kerjasama semua pihak penulis mengucapkan 
terima kasih.

MAJALAH Rimba Indonesia
Dapat dibaca dan diunduh di: https://rimbaindonesia.id
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Pembangunan kehutanan di era 
global selalu dikaitkan dengan 
keberadaan masyarakat, terutama 
masyarakat yang ada di dalam dan 
di sekitar hutan, karena masyarakat 
inilah yang dianggap paling tahu 
dan paham kondisi hutan yang 

sebenarnya. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan 
mempunyai potensi yang tinggi yang perlu dan harus 
terus digali dan dikembangkan, melalui dukungan 
kebijakan pemerintah dan fasilitasi pendampingan. 
Memberdayakan masyarakat menjadi kewajiban dan 
tanggungjawab kita semua, agar perekonomian 
masyarakat tetap berjalan, masyarakat medapatkan 
kesejahteraan dan hutan tetap lestari. Oleh karena itu 
prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat perlu 
kita pahami bersama secara baik dan benar, agar gerak 
langkah dalam pemberdayaan masyarakat dapat seiring 
sejalan dan mampu menghasilkan yang optimal. 
Hampir semua sektor diberbagai pelosok telah 
menggunakan teknologi canggih yang serba cepat, 
maka pemberdayaan masyarakat dituntut untuk 
menyesuaikan dalam era digital ini. 

VISI
Pemberdayaan  Masyarakat di dalam dan di 

sekitar hutan memiliki visi: Terwujudnya kemandirian 
masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan hidup-
nya, melalui partisipasi secara aktif dalam kegiatan 
pemanfaatan, pengamanan dan pelestarian terhadap 
hutan.

Dalam rumusan visi tersebut terkandung 
pengertian bahwa pemberdayaan masyarakat 
bukan sekedar menghentikan terjadinya perusakan 
sumberdaya alam hutan dan ekosystemnya, tetapi 
harus benar-benar diarahkan sebagai upaya untuk 
memberikan kesempatan, kemudahan  dan fasilitas 

kepada masyarakat yang tinggal  di dalam dan di 
sekitar hutan, agar mereka secara mandiri mau dan 
mampu mengembangkan kesadaran, pengetahuan dan 
keterampilannya, guna memanfaatkan sumber daya 
alam hayati dan ekosystemnya untuk sebesar besar 
kemakmurannya, dengan senantiasa memperhatikan 
upaya pelestarian (ekologi, ekonomi dan sosial budaya) 
sumber daya alam dan lingkungan hidupnya.

Visi tersebut juga memberikan arahan bahwa 
pemberdayaan masyarakat  tidak dilandasi oleh “rasa 
belas kasihan” atau semata mata demi kepentingan 
pembangunan dan pelestarian hutan, tetapi juga harus 
dilandasi oleh adanya pengakuan bahwa masyarakat 
yang tinggal di dalam dan disekitar hutan juga memiliki 
potensi (pengetahuan, kemampuan dan kearifan 
tradisional/lokal), untuk memanfaatkan sumber daya 
hutan secara berkelanjutan/lestari dalam era global ini.

Artinya, dalam proses pemberdayaan, masyarakat 
harus diberikan kepercayaan bahwa mereka bukanlah 
sebagai ancaman bagi kelestarian hutan, melainkan 
mereka memiliki kearifan dan potensi yang tinggi untuk 
melestarikannya, apabila diberikan pendampingan dan 
pemahaman yang baik dan benar, terlebih lebih dalam 
kondisi perubahan kehidupan saat ini.

MISI
Sejalan dengan rumusan visi tersebut diatas, 

pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar 
hutan memiliki misi:
1. Partisipatif, dalam keseluruhan tahapan

proses pembangunan kehutanan (perencanaan,
pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan
monitoring serta pemanfaatan hasil pembangunan)
memberikan kesempatan dan kedudukan yang
setara dan dilaksanakan bersama sama masyarakat
(setempat).

2. Desentralisasi, semua program kegiatan

BEBERAPA PRINSIP
PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  

Oleh: Dr. Ir. I. Anung  Setyadi, MM, IPU
Relawan Jaringan Rimbawan (RJR)
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pemberdayaan masyarakat tidak boleh dilakukan 
scara sentralistik (memusat dan seragam) 
melainkan harus selalu mempertimbangkan 
kondisi (fisik, teknis, sosial dan budaya masyarakat) 
masing-masing lokasi kegiatan.

3. Kemandirian, memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan
memanfaatkan keswadayaannya, sehingga tidak
menciptakan ketergantungan kepada pemerintah
maupun kepada pihak luar lainnya, namun mampu
untuk mandiri dan tetap menjaga kelestarian
hutannya.

4. Kemitraan,  kegiatan pemberdayaan masyarakat
harus melibatkan dan mengembangkan kemitraan
dengan semua stakeholders (birokrasi, pelaku
bisnis, pakar, dan lain-lain) atas dasar prinsip:
saling ketergantungan, saling membutuhkan,
saling menguntungkan, saling percaya, saling
memperkuat, saling mengisi dan saling melindungi
dalam kedudukan yang setara.

5. Pemerataan, pemberdayaan masyarakat harus
melibatkan dan memperhatikan kepentingan/
kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara
proporsional.

6. Pelestarian, kegiatan pemberdayaan masyarakat
harus mengacu kepada pelestarian fungsi-fungsi

hutan, baik ekologis, ekonomi maupun sosial 
budaya.

7. Keberlanjutan, dalam arti kegiatan pemberdayaan 
masyarakat bukan merupakan kegiatan sesaat,
melainkan merupakan program yang berkelanjutan
sampai  terwujudnya visi pemberdayaan masyarakat 
tercapai dan dapat dilestarikan.

8. Keterbukaan, kegiatan pemberdayaan
masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan
pemanfaatan hasil, semua dilakukan secara terbuka
(transparency), hal ini akan mempermudah
dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dan
pengambilan keputusan, karena semua merasa
terlibat dan bertanggungjawab.

FILOSOFI KEGIATAN
Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, maka 

pemberdayaan masyarakat dilandasi oleh filosofi: 
Membantu dan mendampingi masyarakat agar mereka 
dapat mengurus dirinya sendiri secara baik dan benar, 
sehingga mampu memberikan hasil yang optimal,  hal 
ini berarti: 
1. Pemberdayaan mayarakat yang dilakukan bukan

dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat sama 
sekali tidak punya kemauan ataupun kemampuan,
melainkan sebenarnya masyarakat telah memiliki
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potensi atau daya juang yang dapat dikembangkan 
dan dioptimalkan potensi dan energinya.

2. Pemberdayaan yang dilakukan tidak boleh 
menciptakan ketergantungan kepada pihak lain,
tetapi benar-benar mengarah kepada penumbuh-
kembangan kemandirian masyarakat yang hakiki,
untuk memahami keadaannya, masalah yang
dihadapi, alternatif  pemecahan masalah dan
pilihan alternatif yang tepat (baik dan benar)  yang
dapat mereka lakukan sendiri dengan atau tanpa
dukungan pihak luar.

PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan sebagai salah satu strategi dalam 

pembangunan, makna pembangunan tidak hanya 
dalam arti yang sederhana namun mencakup seluruh 
bidang bagi sebuah bangsa. Apabila sebelumnya 
masyarakat diposisikan sebagai penikmat atau 
bahkan hanya sebagai penonton saja dalam proses 
pembangunan, maka pada masa sekarang masyarakat 
berhak mempunyai andil dalam proses pembangunan 
itu. Idealnya adalah tercipta hubungan yang harmonis 
antara masyarakat dengan pemerintah, terciptanya 
gotong royong, sehingga program pemberdayaan 
masyarakat dapat tepat sasaran dan tidak sia-sia. Oleh 
karena itu, pemberdayaan masyarakat di dalam dan 
di sekitar hutan perlu memperhatikan prinsip-prinsip 
sebagai berikut:
1. Pendekatan Kelompok

Apapun kegiatan yang dilakukan dalam pem-
berdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 
pendekatan kelompok, sehingga menumbuhkan 
kelompok-kelompok yang terus bergerak dinamis untuk 
melanjutkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan 
yang ditumbuhkan dari, oleh dan untuk kepentingan 
warga masyarakat  desa, bukan untuk kepentingan 
yang lain. Hal ini akan memupuk rasa kebersamaan 
dan gotong royong, yang diharapkan akan merekatkan 
persatuan dan kekompakan. 
2. Keserasian Dan Keharmonisan

Setiap kelompok  pemberdayaan masyarakat harus-
lah terdiri dari warga masyarakat desa yang saling 
mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan 
yang sama, sehingga akan tumbuh kerja sama yang 
baik, serasi dan harmonis.

3. Kepemimpinan Dari Mereka Sendiri
Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mem-

berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh 
masyarakat desa untuk mengembangkan kepemimpinan 
dari kalangan mereka sendiri, hal ini akan memupuk 
semangat untuk selalu berusaha bermusyawarah dan 
bermufakat, sekaligus menghindari konflik antar 
anggota kelompok.
4. Pendekatan Kemitraan

Pemberdayaan masyarakat memperlakukan warga
masyarakat desa sebagai mitra kerja pembangunan, 
yang berperan serta secara aktiv dalam pengambilan 
keputusan. Ikut sertanya warga masyarakat dalam 
pengambilan keputusan akan menjadikan mereka 
sebagai mitra kerja yang aktif dan lebih bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 
hutan yang berkelanjutan. 
5. Swadaya

Semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pemberdayaan masyarakat yang berupa bimbingan 
dan dukungan kemudahan yang diberikan haruslah 
mampu menumbuhkembangkan  keswadayaan dan 
kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan 
kepada pihak lain.
6. Belajar Sambil Bekerja

Pemberdayaan masyarakat harus dirancang dan
dilaksanakan sebagai proses pembelajaran  yang  par-
tisipatif,  yang dilakukan sendiri oleh warga masyarakat 
desa, agar mereka mengalami dan menemukan sendiri 
masalah yang dihadapi serta alternativ penyelesaiannya.
7. Pendekatan Keluarga

Upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya
ditujukan dan diperuntukkan bagi kaum laki-laki 
dewasa (Bapak atau pemuda) saja, tetapi juga para ibu 
atau gadis (wanita) dan anak-anaknya, sehingga seluruh 
anggota keluarga warga masyarakat desa  memperoleh 
pemberdayaan sesuai dengan masalah dan kebutuhan 
masing-masing.
8. Subyek Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat tidak boleh dijadikan
obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi 
merupakan subyek dari upaya pembangunannya, 
maka pemerintah perlu berusaha untuk merevitalisasi 
kegiatan masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman 
dan teknologi. 
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9. Kesehatan dan Pendidikan
Pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai 

pembangunan manusia adalah upaya meningkatkan 
kemampuan manusia terutama melalui peningkatan 
taraf kesehatan dan pendidikan, sehingga membuat 
manusia menjadi lebih sehat dan lebih produktif, yang  
diharapkan mampu menangkal berbagai penyakit 
(covid-19) dan memungkinkan untuk meraih peluang-
peluang yang tersedia bagi dirinya masing-masing. 

PENERIMA MANFAAT PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT

Dalam pengertian sehari-hari, pemberdayaan 
masyarakat selalu diknotasikan sebagai pemberdayaan 
masyarakat kelas bawah (grassroots) yang umumnya 
dinilai sebagai golongan masyarakat yang tidak berdaya. 
Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa efektifitas 
pemberdayaan masyarakat seringkali justru lebih 
ditentukan oleh perilaku dan kinerja elite masyarakat, 
baik dikalangan birokrat (eksekutif dan legislatif), 
tokoh masyarakat, lembaga sosial masyarakat (LSM), 
pelaku bisnis dan lain-lain.

Oleh karena itu, penerima manfaat pemberdayaan 
masyarakat tidak boleh hanya dibatasi pada 
masyarakat kelas bawah saja, melainkan semua 
stakeholders pembangunan perlu diberdayakan 

secara simultan, semua pihak merasakan manfaatnya, 
sehingga akan menumbuhkan kegotong royongan yang 
semakin kompak. Adanya pihak yang merasa tidak 
mendapatkan manfaat dari kegiatan pemberdayaan 
masyarakat, maka mereka pelan-pelan akan menjauh 
dan akhirnya meninggalkan kelompok, yang akan 
menimbulkan kepincangan dalam pelaksanaan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat, hal ini harus dicegah 
agar semua bisa merasakan manfaat pemberdayaan 
masyarakat.

WILAYAH KERJA
Kondisi  hutan tidak lepas dari peran dan 

keberadaan masyarakat di dalam dan di sekitarnya,  
yang sudah bermukim dan hidup dari hutan dalam 
kurun waktu yang lama, disisi lain keberadaan hutan 
perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat sesuai 
dengan fungsinya. 

Oleh karena itu, wilayah kerja pemberdayaan 
masyarakat setidaknya meliputi:
1. Desa-desa yang berada didalam dan disekitar

seluruh fungsi hutan.
2. Desa enclave, yang keberadaannya didalam

kawasan hutan.
3. Desa-desa adat yang keberadaannya telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah.
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Rubrik Apa Siapa MRI Volume 66 
ini menampilkan sosok IR. 
INDRIASTUTI, MM, mantan 
pejabat Eselon I di Kementerian 
Kehutanan, yang merupakan 
wanita Rimbawan yang pernah 
menduduki jabatan tertinggi 

sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kehutanan yaitu sebagai 
Direktur Jenderal.

IR. INDRIASTUTI, MM dilahirkan di Kota Pelajar 
dan Kota Budaya Yogyakarta, tepatnya di Kampung 
Gamelan, Kecamatan Kraton, Kodya Yogjakarta, pada 
tanggal 22 Desember 1951. Merupakan anak sulung 
dari 9 bersaudara dari pasangan suami isteri keluarga 
yang sederhana, yaitu Bp. Sigid Suwandi, seorang 
Guru Sekolah Menengah yang juga adalah seorang 
pengusaha dibidang Kerajinan, dan ibu Surasmiyah 
sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan silsilah kraton 
Yogyakarta, Bapak Sigid Suwandi masih mempunyai 
garis keturunan Hamengku Buwono ke II sedangkan 
Ibu Surasmiyah, merupakan keturunan dari Trah 
Hamengku Buwono III. Eyang Kakung beliau, yaitu 
Alm. Eyang Kanjeng Djojodiningrat adalah mantan 
Pejabat Bupati di beberapa tempat di Propinsi DIY, 
yaitu Bupati Kulonprogo tahun 1940, Bupati Gunung 
Kidul tahun 1943, dan sebelum pensiun tahun 1948, 
menjabat Bupati Bantul.

Kehidupan masa kecil beliau sampai dewasa, begitu 
juga seluruh pendidikannya mulai Taman Kanak-
kanak (TK)  sampai Perguruan Tinggi di selesaikan di 
Yogyakarta. Pendidikan prasekolah di TK Gamelan, 
Sekolah Rakyat (SR) Panembahan, SMP Negeri 2 
Yogyakarta, SMA 1 Teladan Yogyakarta, dan Fakultas 
Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus 
tahun 1977. Sedangkan Pendidikan S2 diselesaikannya 
di Jakarta pada Tahun 2002 dan mendapat gelar 
Magister Manajemen bidang Sumberdaya Manusia. 
Selain menyelesaikan pendidikan umum tersebut, 

sebagai Pegawai Negeri Sipil beliau juga telah mengikuti 
dan menyelesaikan beberapa Diklat Penjenjangan, 
yaitu SEPALA (Diklat Tk.IV), SEPADYA (Diklat 
Tingkat III), SPAMEN (Diklat Tk II) dan SPATI (Diklat 
Tk.I). Disamping itu, beliau juga mengikuti DIKLAT 
PENGAWASAN C di BPKP.

Perjalanan karier beliau bagaikan seeorang yang 
sedang menaiki tangga, dimulai dari anak tangga 
yang paling bawah/staf dan tidak pernah melambung 
atau meloncat sampai kemudian berhasil menduduki 
jabatan Eselon 1. 

Lulus sebagai Sarjana Kehutanan UGM, dan 
diwisuda pada bulan September 1977, tidak lama 
kemudian pada tahun yang sama beliau mulai 
berkarya sebagai tenaga honorer di Direktorat Jenderal 
Kehutanan, Departemen Pertanian. 2 tahun kemudian 

IR. INDRIASTUTI, MM
Oleh: Ir. Sudarto Hs.

Pengasuh MRI
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diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 
dan satu tahun kemudian diangkat menjadi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS).

Setelah 3 tahun sebagai tenaga staf, tahun 1983 
dilantik menjadi pejabat Eselon IV a, Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha Menteri, Departemen Kehutanan selama 6 
tahun dan melayani 2 (dua) orang Menteri yaitu Bp. 
Soedjarwo dan Bp.Hasjrul Harahab.

Tahun 1989 beliau diangkat menduduki jabatan 
Eselon III a. sebagai Kepala Bagian Tatalaksana Biro 
Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen 
Kehutanan selama 6 tahun, kemudian tahun 1995 pada 
eselon yang sama bergeser menjadi Kepala Bagian 
Penyusunan Rencana dan Program selama hampir 2 
tahun, kemudian tahun 1997 bergeser menjadi Kepala 
Bagian Tata Usaha Pimpinan Departemen Kehutanan. 
Di Bagian ini, beliau melayani beberapa Menteri, yaitu 
Bp.Djamaludin Suryohadikusumo, Bp.Sumohadi, Bp. 
Muslimin Nasution, dan Bp.Nurmahmudi Ismail.

Pada tahun 2001, menduduki Jabatan sebagai 
Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Eselon 
II a, kemudian pada Tahun 2004 naik tangga berikutnya 
yaitu mengemban tugas sebagai Staf Ahli Menteri 
(SAM) Kehutanan Bidang Kelembagaan, Hukum dan 
Administrasi di Eselon I b. Dan tahun 2006 bergeser 
sebagi Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi.

Pada awal tahun 2009, beliau dilantik menduduki 
Jabatan Eselon I a, yaitu sebagai Direktur Jenderal 
Rehabilitasi lahan dan Perhutanan Sosial. Seorang 
Perempuan yang menjadi Direktur Jenderal di 
Departemen Kehutanan. Dan inilah bidang tehnis 
kehutanan yang pertama kali di emban selama karier 
beliau.

Selanjutnya pada bulan September 2010 beliau 
bergeser jabatan sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan Sumber Daya Kehutanan (BP2SDMK). 
Dan sebelum menerima SK Pensiun tanggal 31 
Desember 2011, bu Indri di mutasikan ke Jabatan 
Tenaga Ahli Menteri Kehutanan Bidang Peningkatan 
Kompetensi Penyuluh Kehutanan sampai benar-benar 
pensiun pada bulan Maret 2015.

Beliau adalah pribadi yang bersahaja, namun ia 
adalah seorang rimbawan yang bekerja keras dan disiplin 
dalam bertugas, sehingga pantas apabila mendapat 
julukan “Srikandi Kehutanan”. Beberapa penghargaan 

yang diperoleh selama bekerja di Kehutanan adalah 
Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 
30 tahun dari Pemerintah RI untuk pengabdiannya 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selain menjalankan tugas pokok sebagai Pejabat 
Kehutanan, beliau juga aktif dan terlibat langsung 
dalam beberapa kegitan atau organisasi antara lain, 
sejak tahun 1993 menjadi Pengurus Yayasan Bina 
Raharja (YBR) yang bertugas melayani permohonan 
bantuan biaya kesehatan para pegawai Departemen 
Kehutanan. Kemudian pada tahun 2005 ditunjuk 
sebagai Wakil Ketua Bakor Kesra Kepegawaian, yang 
tugasnya menghimpun dana dari berbagai sumber 
yang sah untuk membantu memberikan bantuan uang 
sekolah kepada putra putri Pegawai Golongan I dan II di 
Dep. Kehutanan. Tahun 2006 mendapat tugas sebagai 
Ketua Yayasan Yatim Piatu dan Fakir miskin Kehutanan 
(YAHUT), Pada tahun 2007 aktif dalam Gerakan 
Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP), 
yaitu gerakan/aksi yang dilakukan oleh 7 organisasi 
Perempuan, yaitu Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia 
Bersatu (SIKIB), Konggres Wanita (KOWANI), Dharma 
Wanita Persatuan, Tim Penggerak PKK, Bhayangkari, 
Dharma Pertiwi, dan Aliansi Perempuan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan. Sejak tahun 2007 gerakan 
ini terus mengkampanyekan pentingnya penyelamatan 
lahan kosong dengan menanam aneka pohon dan 
tanaman, sehingga dapat menjaga keseimbangan alam 
dan membawa manfaat secara ekonomi. Sampai tahun 
2011 sudah jutaan pohon yang berhasil ditanam dan 
dipelihara.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut diatas, beliau juga 
sebagai Pengurus Kelompok Kerja Pengarusutamakan 
Gender (POKJA GENDER) Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan.

MELANGKAH KE KARIER KEDUA
Mengisi kegiatan setelah purna tugas tidak menjadi 

masalah bagi beliau, karena dalam perjalanan karier 
di birokrasi tidak pernah lepas dari berbagai kegiatan 
diluar tugas pokok sebagai birokrat. Dalam setiap 
kepanitian hari besar di kantor beliau selalu andil 
dalam kegiatan maupun kepengurusan. Disamping 
itu beberapa Yayasan juga dipercayakan kepada beliau 
untuk mengelolanya. 
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Sebenarnya beliau tidak langsung berhenti sebagai 
pegawai Kehutanan setelah pensiun sebagai Pegawai 
Negeri Sipil pada tanggal 31 Desember 2011, karena 
sebelum bulan Desember 2011 berakhir telah terbit 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK 744/
Menhut-II/2011, tentang Mutasi jabatan Tenaga Ahli 
Menteri Kehutanan yang mengangkat beliau sebagai 
Tenaga Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kompetensi 
Penyuluh Kehutanan dengan fasilitas setara Eselon 
I. Jabatan tersebut berlanjut sampai Kementerian
Kehutanan berganti menjadi Kementerian Linkungan
Hdup dan Kehutanan bulan Nopember 2014, dan
akhirnya beliau selesai tugas sebagai Tenaga Ahli
Menteri sejak 1 Maret 2015.

Meski tidak mempunyai kewajiban masuk kantor 
setiap hari, namun sampai saat sekarang masih ada 11 
bidang kegiatan yang masih diurus oleh beliau, yaitu 
Yayasan Bina Raharja (YBR), Yayasan Yatim Piatu 
dan Fakir Miskin Kehutanan (YAHUT), Kelompok 
Kerja Gender (POKJA GENDER) KLHK, Gerakan 
Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP), 
Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN), 
Asesor LSPHI, Perwita Wana Kecana Daerah DKI 
Jakarta, Perwita Wana Kencana Pusat, Kongres 
Wanita Indonesia (KOWANI), Gerakan Pemberdayaan 
Swara Perempuan (GPSP), dan Himpunan Pensiunan 
Kehutanan (HPK) Daerah DKI Jakarta.

Berdasarkan perjalanan kerjanya di Kehutanan 
selama lebih kurang 32 tahun, beliau mempunyai kesan 
dan pesan sebagai berikut.

KESAN
Perjalanan hidup manusia tidak bisa diduga 

sebelumnya. Sebagai seorang wanita yang tinggal 
dikota, sejak kecil sampai dewasa, tidak pernah tahu 
secara mendalam tentang hutan dan kehutanan serta 
tidak pernah bercita cita menjadi seorang rimbawan 
yang harus masuk dan keluar hutan, dan ikut dalam 
kancah pembangunan kehutanan apalagi mimpi 
menduduki jenjang jabatan tertinggi di birokrasi 
kehutanan ditengah persaingan dengan kaum pria yang 
jumlahnya lebih banyak. Sungguh Allah Maha Besar 
dan Mulia. 

Satu Komitmen yang beliau selalu wujudkan 
dalam bekerja adalah agar pada setiap jabatan yang 

di embannya bisa ditinggalkan dengan kenangan 
yang baik, disamping harapan akan adanya inovasi 
baru untuk mengembangkan institusi. itulah yang 
memicu beliau untuk membuat kreasi kreasi dalam 
mempercepat pekerjaan untuk selangkah lebih maju 
dari target yang ditugaskan. 

Dalam menghadapi karier kedua setelah pensiun 
sebagai birokrat, beliau mengisi dengan berbagai 
kegiatan sebelumnya maupun kegiatan yang baru, 
yang ternyata masih banyak aktifitas yang bisa beliau 
lakukan dalam sumbangsihnya mengabdi pada bangsa, 
negara dan masyarakat. 

PESAN
Menyimak pada perjalanan karier di Kehutanan 

selama lebih kurang 32 tahun, dan mencermati 
kondisi kehutanan yang nampaknya akan menghadapi 
permasalahan dan tantangan yang semakin komplek, 
maka beliau mengharapkan, mau tidak mau kesetaraan 
gender harus didorong dan ditingkatkan sehingga 
peran perempuan dan pria dalam pembangunan 
kehutanan bisa setara dan saling bahu membahu serta 
bersinergi. Kaum perempuan dapat mengambil bagian 
dalam berbagai sisi pembangunan kehutanan meskipun 
tidak harus menjadi pegawai Kementerian Lingkungan 
Hidup Kehutanan (KLHK).

Kepada para pensiunan birokrat, beliau berharap 
agar mereka dapat mengisi karier keduanya dengan 
kegiatan yang menyenangkan dan tidak perlu khawatir 
dengan perubahan zaman menjadi new normal atau 
tata kehidupan baru, yang penting jaga kesehatan, 
berpikir positif, mengikuti tata aturan kehidupan dan 
isi waktu dengan kegiatan yang menyenangkan. 

Demikianlah Apa dan Siapa IR.INDRIASTUTI, MM 
sosok Srikandi Kehutanan, yang banyak pengalaman 
dan banyak jasanya terhadap Kementerian Kehutanan 
(LHK). Kini beliau, hidup bahagia bersama Suami 
tercinta Ir.Hatnan Sasongko, MM yang juga sama sama 
seorang Rimbawan yang sebelum purna tugas menjabat 
sebagai Kepala UPT Peredaran Hasil Hutan pada Dinas 
Kehutanan DKI Jakarta. Dikaruniai seorang anak Seto 
Agung Wibisono SE.Ak. dan 2 orang cucu. Kini beliau 
tinggal di alamat: Jl.Pocol 2 No.39 Kel.Sepanjang Jaya 
RT 002/02 Sepatan, Bekasi.
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PENDIDIKAN SEBELUM 
PUNCAK PERJUANGAN 
KEMERDEKAAN

Pendidikan Umum Hingga 1942
1. Sekolah Dasar
a. Belanda menjajah bangsa

Indonesia (Hindia Belanda) hampir 3,5 abad 
lamanya (1602-1942) dan telah membikin sebagian 
besar rakyat jajahannya berlama-lama miskin 
dan bodoh agar mudah dikuasai dan diatur serta 
tidak berani melakukan protes atau perlawanan 
politis kepada penguasa. Lama tak terlintas pikiran 
untuk membangun sekolah-sekolah supaya rakyat 
jajahannya maju. Setelah ada pembangunan 
sekolah di Indonesia rakyat pribumi yang diberi 
kesempatan ikut bersekolah hanyalah anak-anak 
priyayi (pegawai Pemerintah Belanda) pribumi 
dan bangsawan yang tidak banyak jumlahnya. Baru 
pada akhir abad 19 mulai diadakan sekolah untuk 
pribumi di pedesaan dengan dibukanya sekolah 
desa 2 tahun yang siswanya hanya diajari bahasa dan 
menulis huruf serta menyanyi nyanyian daerahnya, 
budi pekerti dan berhitung sederhana, sedikit saja 
diajarkan huruf latin. Tamat dari sekolah desa ini 
belum dapat membaca dan menulis huruf latin.

b. Awal abad 20 untuk memberi kesempatan orang
desa bersekolah lebih tinggi di ibukota kecamatan
mulai didirikan Sekolah Rakyat Lanjutan
(Vervolgschool) atau SR 5 tahun yang siswanya
diambil dari anak tamatan sekolah desa 2 tahun
jadi sekolah di sini lamanya 3 tahun. Di sekolah
ini diajarkan ilmu berhitung lebih tinggi, membuat
surat atau karangan dengan huruf latin, ilmu
bumi, menulis halus, sejarah wayang, bahasa Jawa
lanjutan dan oleh raga rakyat (kasti/sepakbola)

tetapi tidak diajari bahasa Belanda. Lulus dari sini 
sulit untuk bisa menjadi pegawai Pemerintah, kalau 
ada yang bisa paling jadi opas/pesuruh, juru tulis.

c. Di ibukota Kabupaten atau Kawedanaan tertentu
(yang banyak orang Belanda) didirikan Sekolah
Dasar Belanda ada dua yaitu Holland Inlandsche
School (HIS) yang siswanya harus dari anak priyayi
(pegawai Belanda), bangsawan atau anak lurah.
Lama sekolah 7 tahun dan mulai kelas 4 harus
berbahasa Belanda karena itu setelah lulus HIS
sudah pandai/lancar berbaha Belanda dan lebih
mudah untuk bisa menjadi pegawai Pemerintah
Belanda. Yang satu lagi adalah Europese Lager
School (ELS) dan yang bisa sekolah disini adalah
orang-orang Belanda atau yang dipersamakan
dengan orang Eropa.

2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
a. Nama sekolahnya Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 

atau MULO yang adanya di Ibukota Karesidenan
seperti Magelang, Yogyakarta, Cirebon, Purwokerto, 
Madiun, Bojonegoro, Bandung, Surabaya, Jakarta.

b. Yang bisa masuk sekolah disini hanya anaknya
orang yang berkecukupan/priyayi/bangsawan telah
lulus dari HIS atau ELS seperti tersebut di atas jadi
termasuk sekolah yang bergengsi. Di sekolah ini ada 
2 bagian yaitu bagian (afdeling) B untuk Ilmu Pasti
-Alam dan Bagian A untuk Sastra Budaya. Guru-
gurunya kebanyakan orang Belanda, Indo Belanda
atau orang pribumi tertentu.

3. Sekolah Menengah Atas
a. Adanya hanya di kota-kota besar tertentu seperti

Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta, Semarang.
b. Ada dua macam SLTA Belanda yaitu Algemeene

Middelbareschool (AMS). Yang bisa masuk ke sini
para siswa lulusan MULO, dari anak yang orang
tuanya mampu/kaya atau berkedudukan tinggi

PENDIDIKAN KEHUTANAN  SEBELUM SELAMA DAN 
SETELAH MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN RI

 Oleh: Ir. Slamet Soedjono, MBA
Pengasuh MRI
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di Pemerintah. Yang satu lagi namanya Hoger 
Burgelijk School (HBS) yang siswanya bisa dari HIS 
atau ELS tetapi lama sekolahnya 5 tahun.

4. Pendidikan Tinggi
a. Pada tahun 1849 Pemerintah Belanda mendirikan

sekolah Dokter Jawa di Surabaya dengan nama
Nederlandsche Indische Artsen School (NIAS)
untuk mendidik calon-calon Dokter Jawa.

b. Pada Januari 1851 di Jakarta Pemerintah Belanda
mendirikan Dokter Jawa School (Sekolah Dokter
Jawa) yang pada mulanya untuk pendidikan calon
Mantri Kesehatan yang saat itu sangat dibutuhkan
dan awalnya para siswanya diambilkan dari orang-
orang Jawa yang memenuhi persyaratan.

c. Pada tahun 1898 Sekolah Dokter Jawa di Jakarta
ditingkatkan mutunya serta lama pendidikannya
untuk benar-benar dapat mencetak tenaga Dokter
yang baik dengan merubah nama Dokter Jawa
School menjadi School toot Opleiding van Indische
Artsen atau dikenal STOVIA yang kemudian
menjadi tempat pendidikan terbaik bagi calon
dokter Indonesia.

d. Tahun 1920 di Bandung didirikan Techniche
Hoogeschool (THS) atau Sekolah Tahnik Tinggi
(STT) untuk menghasilkan para Insinyur Tehnik
Indonesia seperti Ir.Soekarno dan Ir.Djuanda.

e. Tahun 1924 di Batavia (Jakarta) didirikan Recht
Hoogeschool (Sekolah Hukum Tinggi) untuk 
menghasilkan ahli-ahli hukum (Mr=meester in de
rechten).

f. Tahun 1927 Sekolah Kedokteran STOVIA ditutup
diganti dengan Geneeskunde Hoogeschool.

g. Sejak 1928 di Surabaya dirintis berdirinya Sekolah
Tinggi Kedolteran Gigi (School Toot Opleiding Van
Indische Tandartsen (STOVIT) yang sempat berdiri
hingga 1941.

h. Tahun 1940 di Jakarta didirikan Fakulteit der
Letteren en Wijsbegeerte (Fakultas Sastra dan
Kemanusiaan).

i. Tahun 1941 di Bogor didirikan Fakulteit van
Landbouwwetenschap (Fakultas lmu Pertanian)
tetapi tidak belangsung lama, terhenti karena
pendudukan Jepang dan dosen-dosennya pulang
ke Negeri Belanda atau ditawan Jepang.
Oleh karena itu hingga jatuhnya Pemerintah

Hindia Belanda dan digantikan oleh Penjajah Jepang 
di Indonesia belum ada Perguruan Tinggi yang khusus 
menghasilkan Insinyur Kehutanan. Satu-satunya 
insinyur kehutanan orang indonesia (pribumi) pada 
jaman penjajahan Belanda adalah Ir.R.Sewandono 
yang berasal dari kalangan bangsawan berpendidikan 
Middelbare Landbouw School (MLS) Bogor 1922 dan 
setelah bekerja di Jawatan Kehutanan (Boswezen) 
kemudian mendapat tugas belajar di Sekolah Tinggi 
Pertanian Wageningen Negeri Belanda. Dialah satu-
satunya orang pribumi (Indonesia) dari kalangan 
bangsawan yang dapat meraih jabatan sangat tingggi 
di jaman Hindia Belanda yaitu Inspektur Kehutanan di 
Surabaya dan pada tahun 1946 menjadi Kepala Jawatan 
Kehutanan RI pertama.

B. Pendidikan Kehutanan Hingga 1941
1. Pendidikan Kehutanan Tingkat Dasar

Usaha Pengurusan dan Pengelolaan Hutan yang
agak teratur dan intensif oleh Pemerintah Hindia 
Belanda baru dilakukan sejak 1865 setelah beberapa 
Ahli Kehutanan didatangkan dari Negeri Belanda dan 
Jerman. Pelaksanaan pengelolaan hutan di lapangan 
sejak jaman Kompeni hingga saat itu dipercayakan 
kepada para Residen dan Bupati dan kedua pejabat ini 
dalam menunjuk dan mengangkat petugas lapangan 
asal asalan saja yang penting loyal dan taat perintah, 
pendidikan kehutanan untuk pelaksana bawahan belum 
ada sama sekali. Pada tahun 1869 di Jawa dibentuk 
13 Kesatuan Pengelolaan Hutan (Houtvesterij) yang 
dipimpin oleh para Insinyur Belanda, diangkat 28 
orang bosch opziener (Sinder) dan 108 pegawai tehnik 
rendahan (polisi hutan/boswachter dan personil 
pembantu). Para personil menengah ke bawah belum 
mendapatkan pendidikan teori (ilmu Kehutanan) 
yang cukup hanya mendapatkan bimbingan praktek 
langsung dari atasannya.

Pada tahun 1885 seorang ahli kehutanan 
A.H.Berhout menulis pernyataan bahwa Penjaga hutan 
(Bosch wachter) dan Mantri Hutan yang diangkat 
dari kalangan rakyat setempat hanya dapat menulis 
dan berhitung saja. Sinder juga terdiri dari macam-
macam orang yang merasa mengerti semua urusan 
kecuali kegiatan kehutanan sendiri. Memang ada yang 
diangkat dari orang yang pernah bekerja di perusahaan 
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persil penebangan hutan tetapi ia tidak mempunyai 
pengetahuan tentang pengukuran, pemetaan, dan 
perencanaan hutan.
2. Pendidikan Kehutanan Menengah Pertama

Pada tahun 1892 Koorders menyarankan perlunya
diselenggarakan Kursus Sinder Hutan agar tidak terjadi 
seperti yang ada sekarang. Ada orang yang diangkat 
menjadi Sinder Hutan padahal dia belum pernah 
melihat pohon jati, tidak dapat membedakan pohon 
ploso dan walikukun, tidak tahu apa itu alat boussole dan 
alat pengukur lereng jalan. Pendeknya ia tidak mengerti 
apa-apa tentang kehutanan selain pandai menulis, 
berhitung, menulis dan berbicara bahasa Belanda dan 
duduk rapi di belakang meja kerja. Meski keadaan seperti 
itu usul Koorders untuk menyelenggarakan Kursus 
Sinder Hutan baru dilaksanakan tahun 1908 yang 
tergabung dengan Kursus Pendidikan Hortikultura dan 
Pertanian(Opleiding cursus voor tuin en landbouw) di 
Bogor. Keadaan juga semakin disadari bahwa pekerjaan 
Sinder berbeda sekali dengan pekerjaan kantor yang 
berpola tetap, bekerja atas dasar instruksi, masuk 
dan pulang kantor pada waktu yang tetap, setelah 
pulang kantor ia bisa sesuka hati mau berlaku apa saja.
Sinder tidak demikian karena pekerjaannya banyak 
bergantung atau dipengaruhi banyak faktor lain. Sinder 
mempunyai tanggungjawab pelaksaan pekerjaan di 
lapangan/wilayahnya, harus mempunyai kebijakan 
dalam bertindak, mampu menyesuaikan diri dengan 
berbagai situasi, dapat bekerjasama dengan pegawai 
pamong praja, pegawai lain maupun swasta, harus 
dapat mengambil hati rakyat dan bekerjasama atau 
melakukan pekerjaan kepolisian dan sebagainya.

Pada tahun 1912 Kursus tersebut resmi diganti 
menjadi Sekolah Pertanian atau Cultuurschool (CS) 
untuk mendidik pemuda-pemuda tamatan HIS/ELS 
(Sekolah Dasar Belanda) selama 3 tahun yang setelah 
lulus akan diangkat menjadi Pegawai tingkat Sinder 
di bidang kerja Pertanian atau Kehutanan. Inilah 
Sekolah Kejuruan Kehutanan Pertama di Hindia 
Belanda (Indonesia) yang memberi kesempatan kepada 
penduduk asli/pribumi mengenyam pendidikan 
pertanian dan kehutanan dan menjadi pejabat yang 
berbekal ilmu yang lumayan baik. 

Oleh karena bertambahnya siswa dan kebutuhan 
sarana serta prasarana pendidikan seperti ruang 

kelas, asrama dan kebun praktek, pada tahun 1914 
Cultuurschool ini dipindahkan dari Bogor ke Sukabumi 
Pada tahun 1918 di Malang dibuka Cultturschool baru 
sama dengan yang di Sukabumi. Pada tahun 1923 kedua 
sekolah tadi (CS) tidak menerima siswa baru karena 
ada/terjadi malaise hanya meneruskan penyelesaian 
pendidikan bagi siswa yang sudah ada. Pada tahun 1925 
Cultuurschool Sukabumi dibuka kembali sedangkan 
yang di Malang tetap ditutup. Dan pada tahun 1935 
Cultuurshool Sukabumi ditutup sedangkan yang di 
Malang dibuka kembali, siswa CS dari Sukabumi 
dipindah ke Malang. Buka tutup CS ini sebenarnya 
agak kontroversi dengan adanya kebijakan Jawatan 
Kehutanan atas usul Berkhout bahwa sejak 1926 
Jawatan Kehutanan tidak akan lagi mengangkat Sinder 
Kehutanan dari luar selain dari tamatan Culturschool.

Tamatan Cultuurschool Jurusan Kehutanan pada 
4 tahun pertama setiap tahunnya sangat sedikit hanya 
2-6 orang yaitu tahun 1915=5 orang, 1916=2 orang,
1917=3 orang, 1918=4 orang, 1919=6 orang tetapi
tahun 1920 sudah meningkat 15 orang dan pada tahun-
tahun berikutnya 1921-1940 tamatan tiap tahunnya
antara 7-19 orang hanya tamatan tahun 1940 (terakhir)
mencapai 28 orang.

Jumlah seluruh tamatan CS (setingkat SLTP) 
dari 1915-1940 ada 318 orang dan dalam perjalanan 
karirnya di kehutanan selama jaman Belanda, Jepang 
dan Republik Indonesia berkat keuletan, ketekunan, 
kegigihan, kecakapan, semangat juang, dan semangat 
belajarnya ada yang mencapai prestasi/jabatan 
tinggi dan sangat tinggi di jaman RI. Sebagai contoh 
Bp. Oedin gelar Sutan Moh Arief (CS 1915) terakhir 
menjabat sebagai Kepala Balai Besar Penyelidikan 
Kehutanan (sekarang Badan Litbang Kehutanan) 
1955-1958, R.Anda Ganda Hidayat (CS 1938) terakkhir 
menjabat Presiden Direktur (Direktur Utama) BPU 
PN Perhutani 1963-1966, R.O.Nurhadi (CS 1922) 
Inspektur Kehutanan (Kadishut) Jawa Barat 1951-1954, 
Soeradi Soerodinoto (CS 1924) Inspektur Kehutanan 
(Kadishut) Jawa Timur 1952-1958 dan R.Soeroso 
SH (CS 1940) Kepala Divisi Hukum Keamanan dan 
Agraria Perum Perhutani 1981-1984. Para lulusan CS 
sampai pada akhir pengabdiannya di Kehutanan pada 
umumnya dapat mencapai jabatan baik menjadi KKPH/
Administratur/Kepala Seksi hanya ada beberapa orang 
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(kurang dari 10) yang kurang beruntung hanya bisa 
menjabat sampai Ajun/KSKPH.
3. Pendididkan Kehutanan Menengah Atas

Dalam perkembangan pengelolaan hutan para
Houtvester (KKPH) yang umumnya dijabat oleh para 
Insinyur Kehutanan orang Belanda membutuhkan 
sekali adanya tenaga pimpinan yang cakap untuk dapat 
membantu pekerjaan Houtvester (Ajucnt Houtvester) 
yang semakin meningkat dan berat terutama dari 
orang bumiputera. Keinginan itu disetujui Jawatan 
Kehutanan dan diprogramkan dari mana tenaga itu 
didapatkan.Akhirnya disimpulkan bahwa tenaga 
tersebut harus yang terdidik dan berpengetahuan 
sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi 
kebutuhan para houtvester dari segi ilmu tehnisnya, 
ketrampilannya, tata pergaulannya, pendekatan dengan 
masyarakat dan lain sebagainya.Satu satunya lembaga 
pendidikan pertanian dan kehutanan tertinggi saat 
itu yang dipandang dapat menyediakan tenaga seperti 
disebutkan tadi adalah Middelbare Landbouwschool 
(MLS) atau Sekolah Pertanian Menengah Atas di Bogor 
didirikan Pemerintah tahun 1913 yang siswanya diambil 
dari lulusan MULO (SMP) dan lama pendidikannya 
3 tahun. Lulusan MLS Jurusan Kehutanan baru 
diperoleh pertama kali tahun 1921 sebanyak 13 orang 
dan semuanya diterima bekerja di Kehutanan diangkat 
menjadi Leerling Bosarchitect (Calon KSKPH) 
pengganti nama Leerling Ajuct Houtvester.

Pada tahun 1939 di Madiun dibuka Middelbare 
Boschbouw School (MBS) sebagai usaha pemisahan 
dari MLS Bogor agar Sekolah Kehutanan Menengah 
Atas ini bisa lebih bebas mengembangkan diri serta 
dapat melaksanakan pelajaran praktek hutan lebih 
intensif karena lokasinya dekat dengan hutan jati 
(KPH Madiun) dan hutan rimba (KPH Lawu Ds).Akan 
tetapi dengan datangnya penjajah Jepang MBS Madiun 
ditutup tahun 1943. Jumlah tamatan Sekolah Kejuruan 
Kehutanan Menengah Atas sejak MLS lalu menjadi 
MBS tercatat lulusan MLS 1921-1938=90 orang 
sedangkan lulusan MBS 1939-1943=80 orang keduanya 
berjumlah 170 orang. Oleh karena MLS dan MBS 
level pendidikannya lebih tinggi dari CS maka wajar 
saja tamatannya lebih banyak yang meraih jabatan-
jabatan tinggi atau bahkan sangat tinggi contohnya 
Bp. R.Soepardi Poerwokoesoemo (MLS 1922) menjadi 

Kepala Jawatan Kehutanan (Pemimpin Tertinggi 
Kehutanan) 1947-1949, M.Soetarmo Hardjowasono 
(MLS 1930) menjadi Wakil Kepala Jawatan Kehutanan 
1951-1959, R.Odang Prawiradiredja (MLS 1921) Wakil 
Kepala Jawatan Kehutanan 1952-1956, Ronggur gelar 
Patoean Malaon (MLS 1921) Wakil Kepala Jawatan 
Kehutanan 1956-1959, Amien Tjokrosoeseno (MLS 
1934) Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian 
sekitar tahun 1960, Ir.Soemaryo Joeswopranjoto (MBS 
1939) Pembantu Menteri Kehutanan Kabinet Dwikora 
(Eselon I) 1964-1966, Ir.Hasan Basjaroedin Nasoetion 
(MLS 1937) Kepala Direktorat Kehutanan/Kepala 
Direktorat Pembinaan Hutan 1961-1975 Ir.M.Hatin 
Soedarma (MBS 1940) Direktur RRL, R.H.Holland 
Tedjokoemo (MBS 1940) Direktur Perdagangan, 
Ir.Soediarto (MBS 1940) Direktur LPH, Ir.Nizar Kamil 
(MLS 1938) Direktur LPHH, Tjahro Nurkamal (MLS 
1938) Direktur LPKHH, Ir.Prijono Hardjosentono 
(MBS 1943) Presiden Direktur PN Perhutani 1966-1971 
dan Direktur PPA, yang menjadi Inspektur Kehutanan 
sederajat ada 38 orang dan 1 orang menjadi Menteri 
DR.Soedjarwo (MBS 1943).

Para lulusan MLS, MBS dan CS yang berjumlah 
170+318=488 orang inilah menjadi pionir Kehutanan 
bangsa sendiri yang mulai bekerja dari tingkatan 
pegawai menengah bawah (Sinder Muda/Mantri) 
yang sampai berakhirnya penjajahan Belanda 1942 
hanya diperbolehkan naik jabatan paling tinggi sampai 
Eersteklaas Boscharchitect (KSKPH Kelas I), di atas 
jabatan ini semuanya dijabat oleh orang Belanda atau 
Indo Belanda. Maka ketika Jaman Jepang dan tahun-
tahun awal berdirinya NKRI mereka memperoleh 
kesempatan menduduki jabatan tinggi kehutanan 
menggantikan orang Belanda yang ditawan Jepang 
atau berhasil lari pulang ke negerianya sehingga terjadi 
kekosongan pimpinan kehutanan di hampir seluruh 
Indonesia.
4. Pendidikan Tinggi Kehutanan

Hingga tahun 1941 Pendidikan Tinggi Kehutanan
untuk orang Belanda dan Negeri jajahannya adanya 
hanya di Wageningen Negeri Belanda bernama 
Landbouw Hoogeschool (LHS) atau Sekolah Pertanian 
Tinggi yang didirikan Belanda tahun 1890 untuk 
mendidik calon-calon Houtvester (KKPH). Awalnya 
baru tingkat Akademi lama pendidikan 2 tahun tetapi 
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sejalan dengan perkembangan pendidikan tinggi lainnya 
seperti THS, GHS, RHS, dan lain-lain pendidikan ini 
ditingkatkan menjadi pencetak Insinyur Pertanian/
Kehutanan dengan lama pendidikan 5 tahun. Pendidikan 
di Sekolah Tinggi ini lebih ditekankan kepada technical 
skill (ilmu terapan agar siap kerja) daripada pendalaman 
teori-teori keilmuan. Satu-satunya Insinyur Kehutanan 
Pribumi Indonesia lulusan LHS Wageningen sampai 
akhir 1941 adalah Ir.R.Sewandono seperti yang telah 
disebutkan diatas. Sebenarnya sejak 1925 Masyarakat 
Hindia Belanda telah mengusulkan kepada Dewan 
Rakyat agar di Hindia Belanda didirikan Landbouw 
Hoogeschool seperti di Wageningen dan usulan 
tersebut terus menerus atau berulangkali diajukan 
meski terus menerus ditolak. Baru pada tanggal 28 
Agustus 1940 Dewan Rakyat menyetujuinya tanpa 
pemungutan suara dan Gubernur Jendral (Pemerintah 
Belanda) pada tanggal 25 September 1940 Pemerintah 
Belanda membentuk Komisi Pembentukan Fakultas 
Ilmu Pertanian (Fakulteit van Landbouwwetenschap 
bukan Landbouw Hoogeschool) di Bogor (di dalamnya 
ada jurusan Kehutanan) dan diminta agar pada tahun 
ajaran 1940/1941 sudah dapat dimulai kuliah tingkat 
pertama (propadeuse). Pada waktu dibuka pendaftaran 
mahasiswa yang masuk terdaftar 49 orang terdiri dari 5 
orang Eropa, 12 Cina, dan 32 pribumi.

PENDIDIKAN KEHUTANAN SELAMA MASA 
PERJUANGAN (1942-1950)

Semangat Perjuangan dan Hasrat Mendapatkan 
Pendidikan yang Lebih baik
1. Pada masa penjajahan Belanda masyarakat

Indonesia yang hidup berkelompok dalam bentuk
kerajaan, kasultanan, ketengkuan atau kelompok
perjuangan tertentu ada yang melakukan
perlawanan/pemberontakan guna melepaskan
diri dari belenggu penjajahan dan mendapatkan
kemerdekaan. Akan tetapi karena berjuang sendiri-
sendiri dan hanya mengandalkan kemampuan
fisik, mudah diadudomba dan ditipudaya akhirnya
semuanya mengalami kegagalan.

2. Pada awal abad 20 terjadi perubahan perpolitikan
dunia dengan terjadinya bangsa Asia Timur
dapat memenangkan perang melawan Bangsa

Eropa (Barat) dan kemenangan itu tidak hanya 
mengandalkan kekuatan perang secara fisik tetapi 
tidak kalah pentingnya adalah perjuangan lewat 
percaturan politik. Sejalan dengan perubahan 
kondisi ini para pemuda Indonesia yang 
berpendidikan cukup baik dan berpikir progresif 
mendirikan Perkumpulan Budi Utomo tahun 1908 
yang kemudian dikatakan sebagai awal Kebangkitan 
Indonesia guna memperkuat nasionalisme, per-
satuan dan kesatuan bangsa serta memupuk 
semangat kejuangan bagi terbentuknya Negara yang 
merdeka dan berdaulat. Sejak itu bermunculanlah 
organisasi kepartaian atau perserikatan sebagai 
media perjuangan menuju terbentuknya Negara 
Indonesia yang merdeka, adil dan makmur. 
Semangat perjuangan dipertegas dengan lahirnya 
“Sumpah Pemuda” tahun 1928. Menyadari 
bahwa perjuangan melawan Penjajah dengan 
mengandalkan kekuatan fisik saja tidak mungkin 
akan dapat memenangkan perjuangan karena 
lawannya memiliki kemanpuan jauh lebih kuat 
maka yang ditempuh adalah melalui kemampuan 
berpolitik dan untuk itu para calon pemimpin harus 
memiliki tingkat pendidikan yang baik, sedapat 
mungkin seimbang dengan pimpinan pihak lawan. 
Banyak calon pemimpin Indoneia yang menderita 
dipenjara dan atau diasingkan/dikucilkan di tempat 
terpecil di Indonesia maupun di luar negeri tetapi 
semangat perjuangan untuk mendirikan Negara 
Indonesia tetap tak tergoyahkan dan sikap ini 
menarik simpati besar dari para pemuda Indonesia.

3. Semangat juang para pemuda dan angkatan muda
baik yang masih bersekolah, belum bekerja maupun 
yang sudah bekerja sebagai Pegawai Belanda
semakin menggelora. Perlakuan diskriminasi
Penjajah terhadap penduduk pribumi sangat
terasa diantaranya kesempatan untuk bersekolah
yang baik sangat dibatasi, hanya anak priyayi/
bangsawan yang diperbolehkan masuk. Untuk anak
orang biasa cukup sampai Sekolah Rakyat 5 tahun
(Vervolegschool) yang tidak diberi pelajaran bahasa 
Belanda padahal untuk bisa menjadi pegawai yang
rendahan saja harus dapat berbahasa Belanda.
Untuk bisa bersekolah dasar yang dapat berbahasa
Belanda seperti HIS orang tuanya harus pegawai
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(priyayi) Belanda atau setidaknya anak Lurah. 
Untuk sekolah yang lebih tinggi lagi seperti MULO 
dan AMS makin dipersulit dan jumlah maupun 
keberadaan sekolah tersebut terbatas adanya hanya 
di kota-kota besar.
Di lingkungan kerja para pegawai Belanda lulusan 

CS, MLS, MBS, juga terjadi ketidakpuasan karena 
adanya pembedaan gaji pegawai orang pribumi dan 
orang Belanda/Indo Belanda meski dalam jabatan yang 
sama dan berlatar belakang pendidikan kehutanan yang 
sama. Dan dalam peningkatan karir jabatannya dibatasi 
hanya sampai tertinggi KSKPH/Ajun KKPH dan tidak 
ada program tugas belajar ke Perguruan Tinggi di 
Belanda untuk bisa menaikan jabatannya.Padahal 
hampir semuanya mengharapkan adanya kesempatan 
untuk dapat memperoleh tugas belajar mendapatkan 
pendidikan yang lebih tinggi agar dapat meraih jabatan 
lanjutan yang lebih tinggi. Usaha-usaha perbaikan 
nasib para Pegawai Pribumi Kehutanan Belanda 
sampai dilakukan dengan bergabung pada Organisasi 
Kemasyarakatan Bond van Boschpersoneel in 
Nederlandsch Indie (Perkumpulan Personil Kehutanan 
Hindia Belanda) tahun 1916 yang kemudian diperbaharui 
menjadi Perhimpunan Pegawai Boschwezen 1926 dan 
tahun 1933 dibentuk Perkumpulan yang agak Khusus 
bernama Bond van Ongegradueerd Boschpersoneel 
(Perhimpunan Pegawai Kehutanan Tanpa Gelar) atau 
PPKTG anggotanya terdiri dari Pegawai Kehutanan 
Pribumi tingkat Sinder hingga Bosarchitect (jabatan 
tertinggi Pegawai Kehutanan Pribumi) guna berjuang 
meningkatkan pendidikan dan pencapaian jabatan 
yang lebih tinggi namun usaha mereka hingga tahun 
1941 belum berhasil. Akhirnya mereka berpendapat 
keinginan itu hanya mungkin diperoleh bilamana 
bangsa Indonesia memiliki Negara sendiri yang harus 
diperjuangkan mati-matian dengan rela berkorban 
harta maupun nyawanya.

Pendidikan Kehutanan Masa Perjuangan 1942-1950
 Ketika Belanda kalah perang melawan serbuan 

balatentara Jepang pada Maret 1942 kekuasaan 
pemerintahan Hindia Belanda segra diambil alih oleh 
Pemerintah Militer Jepang. Orang-orang Belanda 
militernya maupun penjabat sipilnya yang tidak sempat 
menyelamatkan/melarikan diri ditangkapi dan ditawan/

dipenjara dan tidak sedikit yang dibunuh. Akibatnya 
banyak bahkan hampir semua jabatan-jabatan sipil 
tinggi yang tadinya dikuasai/dijabat oleh orang Belanda 
terjadi kekosongan termasuk di Kehutanan.Pemerintah 
Militer Jepang tidak terlalu perhatian terhadap 
pengurusan Kehutanan, tidak mendatangkan ahli-
ahli kehutanan dari negerinya hanya menempatkan 
beberapa orang kepercayaan untuk mengawasi kegiatan-
kegiatan tertentu. Organisasi Kehutanan tetap sama 
dengan organisasi Kehutanan Belanda terakhir. Lima 
Inspektur Kehutanan di Jawa 3 dipercyakan dijabat oleh 
orang Indonesia mantan Pejabat Kehutanan Belanda 
(Ir.R.Sewandono, R.Odang, S.Roesiat) yang 2 dijabat 
orang Jepang (Azumi dan Yashikawa), jabatan-jabatan 
di bawahnya yaitu Kepala Bagian, KKPH dan Kepala 
Seksi diisi oleh orang Indonesia. Ada beberapa orang 
ahli Kehutanan Belanda yang dipercaya untuk menjadi 
Penasehat Jepang dalam pengurusan kehutanan 
seperti Dr.Becking, Dr.Wind, Van Doorn, Brouwer 
Dijkman dan Heringa. Hanya menjelang kekalahannya 
Pemerintah Militer menempatkan orang-orang Jepang 
yang tidak mempunyai pengetahuan Kehutanan tetapi 
sangat loyal kepada perintah atasan militer Jepang 
untuk melakukan penebangan hutan sembarangan 
dan besar-besaran guna menghasilkan bahan,barang 
dan pangan bagi pemenangan tentara Jepang dalam 
perang melawan sekutu. Pejabat resmi kehutanan 
yang ada diabaikan, diacuhkan, tak dipedulikan. Pada 
masa penjajahan Jepang dalam bidang pendidikan 
umum terjadi perubahan besar yang menguntungkan 
orang Inodnesia yaitu dengan ditutupnya sekolah-
sekolah elit Belanda seperti HIS, ELS, MULO, AMS, 
HBS, KWS, MLS, MBS, yang harus diganti dengan 
sekolah baru yang tidak berbahasa Belanda dan tidak 
ada pembatasan penduduk pribumi memasuki sekolah 
yang dibentuk baru, maka kesempatan ini digunakan 
untuk mengubah dan meningkatkan status sekolah 
lama seperti HIS/HES diubah menjadi SMP Negeri 
dan MULO diubah menjadi SMA/SMT Negeri sehingga 
peluang anak muda Indonesia untuk bisa mengenyam 
pendidikan lebih tinggi menjadi besar.
1. Pendidikan Kehutanan Menengah Pertama

Sekolah Pertanian Menengah Pertama Cultuur-
school (CS) yang selama 28 tahun menjadi pencetak 
tenaga terdidik kehutanan tingkat menengah bawah 
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(Sinder Muda/Mantri) pada tahun 1941 ditutup untuk 
selamanya. Pada tahun itu di Madiun didirikan Sekolah 
Polisi Kehutanan (SPK) yang awalnya masih bersifat 
Kursus pendek 3 bulan yang siswanya diambil dari 
pegawai “Mandor Kehutanan” dan “Penjaga Hutan/
Waker (Boschwachter)“ yang sudah senior untuk 
dididik sebagai calon Mantri Kehutanan dengan jumlah 
siswa tiap angkatan 25 orang. Mereka diasrama dan 
diharuskan membawa keluarganya. Isi kurikulumnya 
selain terkait dengan ilmu-ilmu kehutanan praktis 
juga harus menekuni hal-ikhwal tindakan kepolisian 
hutan baik ketrampilan fisik maupun aspek yuridisnya.
Dalam perkembangannya kursus semakin intensif 
dan tahun 1943 dikembangkan menjadi Sekolah Polisi 
Kehutanan (SPK) yang lama pendidikannya 9 bulan 
kemudian menjadi 1 tahun. Pada tahun 1947 di Sekolah 
ini dikembangkan dengan jurusan Ukur Kehutanan 
sehingga menjadi Sekolah Polisi dan Ukur Kehutanan 
(SPUK) yang siswanya datang dari berbagai wilayah 
kehutanan Indonesia. Pada tahun 1951 SPUK Madiun 
dipindahkan ke Ungaran dekat Semarang. Pada saat 
yang sama (1951) SPUK dibuka di Pematang Siantar 
dan di Makssar. Untuk yang mengambil jurusan Polisi 
Hutan setelah lulus diangkat menjadi Mantri Kehutanan 
(SPK) di KPH-KPH dan yang mengambil jurusan Ukur 
Kehutanan setelah lulus diangkat menjadi Mantri atau 
Jurur Ukur Kehutanan yang ditugaskan pada Brigade-
Brigade Planologi Kehutanan.
2. Pendidikan Kehutanan Menengah Atas

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa sampai
jatuhnya Pemerintah Belanda 1942 di Indonesia telah 
ada Sekolah Kehutanan Menengah Atas (MBS) di 
Madiun sebagai upaya pemisahan diri dari MLS Bogor.
Saat Pemerintah Belanda jatuh digantikan Pemerintah 
Jepang MBS Madiun ditutup dan siswa Kelas I dan 
Kelas II yang ada diharuskan bekeja (diterjunkan dalam 
dinas kehutanan). Yang kelas II diharuskan menempuh 
ujian dan yang lulus terus diangkat sebagai pegawai 
kehutanan Jepang. Pada tahun 1943 di Bogor dibuka 
jurusan kehutanan pada Sekolah Pertanian Menengah 
Tinggi (SPMT) dan siswa Kelas I Eks MBS Madiun 
diharuskan masuk sekolah disini. Pada Pebruari 1944 
di Bogor dibuka Sekolah Kehutanan Menengah Tinggi 
(SKMT) maka selain menerima siswa baru siswa eks MBS 
Madiun dipindahkan ke SKMT ini. Karena kebutuhan 

pegawai kehutanan sangat mendesak pada tahun 1945 
mereka ini diharuskan menempuh ujian akhir pada 
tahun 1945, lulus sebanyak 38 orang langsung diangkat 
menjadi Pegawai RI yang merupakan lulusan SKMT 
pertama di Bogor (angkatannya Profesor Ir.Soekiman, 
Drs Siswojo Sarodjo, A.Hendarin, Kol Haryadi, Letkol 
AD Jachya Bachram dan lain sebagainya). 

Ketiga angkatan siswa SKMT yang berada di Bogor 
menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan 
RI sambil belajar sebagai siswa sebagaian besar ikut 
terlibat dalam perang merebut dan mempertahankan 
Kemerdekaan RI. Sebelum proklamasi kemerdekaan 
ikut berjuang melawan/melucuti/merebut senjata 
tentara Jepang yang kalah perang melawan Sekutu, 
setelah proklamasi bertempur melawan tentara 
Belanda yang membonceng tentara Sekutu untuk dapat 
menguasai kembali Negara RI yang baru lahir. Semua 
itu karena tingginya semangat juang dan nasionalisme 
untuk dapat memiliki Negara sendiri yang bebas 
mandiri (merdeka) dan berdaulat yang telah lama 
didambakan.

Pada tanggal 6 Januari 1946 atau kurang lebih 5 
bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintah 
RI beserta segala kelengkapan organisasinya dan para 
pimpinannya terpaksa harus mengungsi/hijrah ke 
Yogyakarta akibat gawatnya situasi dengan semakin 
kuat dan beratnya tekanan musuh (Belanda) dibantu 
tentara Inggris (Ghurka) yang mengancam keselamatan 
Pimpinan Negara dan Bangsa kita. SKMT Bogor 
ditutup sementara siswa Kelas I dan II diperintahkan 
kembali ke daerah masing-masing bergabung/bekerja 
di instansi kehutanan setempat. Pada April 1946 
SKMT dibuka kembali di Kaliurang Yogyakarta untuk 
siswa Kelas II dan bulan Juni 1946 untuk kelas I di 
Yogyakarta. Tak lama kemudian yang di Kaliurang 
dipindah ke Yogya bergabung dengan siswa Kelas I 
berasrama di Klitren. Baru sekitar 1 tahun hidup agak 
tenang di Yogya tiba-tiba sambil bersekolah harus ikut 
bertempur kembali menghadapi Agresi Belanda I yang 
pada bulan Juli 1947 secara frontal dan cepat bergerak 
menguasai wilayah RI di bagian (front) Barat sampai 
batas Gombong (Kebumen), Utara sampai Ambarawa 
front timur hingga Bojonegoro-Tuban-Lamongan di 
Timur sampai Malang-Peobolinggo. Kebanyakan siswa 
bergabung dalam satuan Tentara Pelajar dan beberapa 
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kelaskaran yang lain yang tugasnya ke medan tempur 
diatur bergiliran berapa bulan/hari bertugas tempur di 
garis depan (musuh) berapa bulan bersekolah di Yogya.

Bisa dibayangkan betapa berat penderitaan fisik 
mental mereka tetapi tetap tabah bersemangat dan ulet 
menghadapi berbgai rintangan/cobaan/penderitaan.
Angkatan kedua SKMT dapat menyelesaikan 
pendidikan nya tahun 1947 di Yogyakarta berjumlah 
27 orang. Diantara lulusannya 5 orang berkempatan 
meneruskan sekolah di Perguruan Tinggi hingga di 
kemudian hari ada yang menjadi Rektor Unbra (Prof.
Dr.Ir.Mulyadi Banoewidjojo), Guru besar dan Dekan 
Fakultas Kehutanan UGM (Prof.Ir.R.Soedarwono) 
Kepala Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah 
(Ir.R.I.S.Pramoedibyo), Staf Ahli Pemasaran Unit III 
Perhutani Jawa Barat (Ir.Moch Otjo Danaatmadja) dan 
Kol AL Drs. Psy. Oetoro.

Angkatan ketiga SKMT meluluskan siswanya di 
Yogyakarta tahun 1948 sebanyak 20 orang di antaranya 
Ir. Atang Soemaatmadja, Ir. Albertus Sugeng, dan Drs. 
Adjis Herdjan.

Pada tahun 1949 SKMT berubah menjadi SKMA 
masih tetap di Yogya tetapi tahun 1950 SKMA dipindah 
ke Bogor bergabung dengan MBS Bogor bikinan 
Belanda yang kemudian menjadi satu-satunya SKMA di 
Indonesia.
3. Pendidikan Tinggi Kehutanan
a. Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas

Indonesia di Bogor.
Seperti telah disampaikan bahwa pada tahun

1941 Pemerintah Hindia Belanda sempat mendirikan 
Fakultas Ilmu Pertanian di Bogor tetapi baru berjalan 
lebih kurang 1 tahun Jepang datang mengambil 
alih Pemerintahan Hindia Belanda yang kemudian 
membubarkan/menutup sekolah Pertanian dan 
Kehutanan Tingkat Atas (MBS dan MLS) dan juga 
perguruan tinggi ini karena tidak ada dosen dan 
kesulitan pembiayaan.Pada tahun 1946 Pemerintah 
Belanda yang baru, membentuk de Nood Universiteit 
(Universitas Darurat) yang menggabungkan 
Geneeskunde Hoogeschool dan Recthoogeschool 
Jakarta, Techniche Hoogeschool Bandung, Faculteit 
van Landbouwwetenschap Bogor dan Faculteit de 
Letteren en Wiijsbeggerte Jakarta.Pada tahun 1947 
de Nood Univesiteit diubah menjadi Universiteit van 

Indonesia (Universitas Indonesia).Di bawah kekuasaan 
Pemerintah Belanda Fakultas Pertanian Bogor dapat 
memulai kembali aktivitas perkulihaannya menampung 
mahasiswa lama dan menerima mahasiswa baru 
karena dosen-dosen Belanda sudah bisa aktif kembali. 
Hingga Belanda menyerahkan Kedaulatan RI kepada 
Pemerintah Indonesia awal 1950 perkuliahan relative 
berjalan lancar karena di Bogor dari akhir 1947-
1949 tidak ada perang seperti di Yogyakarta, dosen-
dosennya cukup lengkap sebagian besar orang Belanda, 
buku perpustakaan maupun laboratorium/fasilitas 
praktikum cukup tersedia dan relatif lengkap. Oleh 
sebab itu Faperta UI dapat menghasilkan Insinyur-
Insinyur Pertanian dan Kehutanan lebih cepat daripada 
Faperta yang di Yogyakarta. Jumlah mahasiswa 
Pertanian khusunya jurusan kehutanan waktu itu 
masih sedikit kurang dari 10 orang.
b. Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan di

Yogyakarta.
Fakultas Pertanian Yogyakarta awalnya didirikan

oleh Kementerian Kemakmuran (sekarang Pertanian) 
di Klaten pada tanggal 27 September 1946. Waktu itu 
ibokota Negara RI berada di Yogyakarta setelah pindah 
dari Jakarta tanggal 6 Januari 1946 karena keadaan 
darurat. Pimpinan (Dekan) Fakultas Pertanian di 
Klaten dijabat oleh Ir.Haryono Danoesoesastro. Waktu 
didirikan di Klaten di Malang juga dibuka cabang 
Fakultas Pertanian tetapi karena bulan Juli 1947 
Malang diserbu dan diduduki Belanda maka cabang 
Faperta di Malang ditutup dan mahasiswanya diberi 
ksesempatan melanjutkan studinya di Klaten. Tempat 
kuliah Faperta di bangsal belakang RS Tegalyoso 
Klaten. Dosen-dosennya datang dari Yogya yang sering 
kesulitan angkutan. Memang disediakan mobil antar 
jemput tetapi karena mobilnya tua sering rusak sulit 
cari ondedil bannya vulkanisiran dan jalan raya Klaten-
Yogya rusak parah sehingga sering tidak jalan. Kalau 
naik bus umum busnya penuh sesak penumpang hingga 
di atap bus, jalannya pelan sekali lama waktu tempuh 
Yogya-Klaten paling cepat 2 jam. Untuk praktekum 
zoologi/biologi bisa di Klaten tetapi untuk praktikum 
fisika adanya di Yogya dan untuk bisa praktek disini 
mahasiswa harus menginap.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta dan 
Klaten diserbu dan diduduki Belanda maka Fakultas 
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Pertanian di Klaten ditutup, sebagian mahasiswanya 
masuk Tentara Perjuangan Mahasiswa yang benar-
benar bertempur/berperang di medan perang, 
diantaranya Pramoedibjo dan Utoro dan sebagian lagi 
pindah kuliah di Fakultas Pertanian UI di Bogor seperti 
Mulyadi dan Soedarwono.

Pada tanggal 1 Nopember 1949 Fakultas Pertanian 
bersama dengan Fakultas lain seperti Kedokteran dan 
Tehnik dibuka kembali, dan pada tanggal 19 Desember 
1949 Pemerintah RI mendirikan Universitas Gajah 
Mada menaungi 6 Fakultas (Kedokteran Umum, 
Kedokteran Gigi, Tehnik, Pertanian dan Kehutanan, 
Keguruan dan Pendidikan serta HESP-Hukum-
Ekonomi-Sosial-Politik). Oleh karena UGM belum 
memiliki gedung perkuliahan sendiri maka tempat 
kuliahnya terpencar-pencar di berbagai tempat yang 
pada umunya menggunakan dalem kraton atau 
kepatihan milik Sri Sultan Hamengkubuwono seperti 
Pagelaran dan Ngasem. Jumlah mahasiswanya juga 
belum banyak terutama untuk Kehutanan.
c. Pendidikan Akademi Kehutanan.

Telah disampaikan bahwa selama penjajahan
Belanda hingga akhir kekuasaannya 1942 jabatan-
jabatan tinggi kehutanan KKPH (Houtvester) ke 
atas hanya boleh dijabat oleh orang Belanda yang 
kebanyakan bergelar Insinyur (Ir.) atau bahkan Dr. 
Ir. didikan Negeri Belanda atau Jerman. Pejabat 
Kehutanan Pribumi yang berpendidikan MLS/MBS 
menginginkan sekali untuk dapat diberi kesempatan 
kuliah kehutanan tingkat tinggi di Landbouw 
Hoogeschool guna meningkatkan ilmu dan kemampuan 
kepemimpinananya tetapi tidak pernah diberikan. Pada 
saat para lulusan MLS/MBS ini mendapat kesempatan 
menduduki jabatan-jabatan tinggi kehutanan di jaman 
Jepang guna menggantikan orang-orang Belanda yang 
ditawan Jepang atau lari pulang ke negerinya, semakin 
terasa perlunya peningkatan ilmu kehutanan tinggi. 
Beruntung Negara Republik Indonesia segera terbentuk 
setelah melalui perjuangan sengit hidup atau mati 
sehingga pada tanggal 5 September 1946 Pemerintah RI 
dapat mendirikan Akademi Kehutanan di Yogyakarta 
untuk meningkatkan ilmu Pejabat-Pejabat Kehutanan 
yang ada dan calon pimpinan tinggi/lebih tinggi lagi. 
Lama pendidikan 2 tahun bukan 3 tahun karena para 
siswanya terdiri dari para pegawai kehutanan yang 

waktu itu sudah berpangkat Ahli Praktek Kehutanan. 
Akademi Kehutanan di Yogyakarta yang merupakan 
Sekolah Tinggi Kedinasan berlangsung hingga tahun 
1949. Di daerah yang diduduki Belanda pada tanggal 
1 Oktober 1949 Pemerintah Belanda membuka Kursus 
Kehutanan Lanjutan Tinggi (Hoofden Cursus) atau 
disingkat KKLT di Bogor yang siswanya diambil 
dari Pejabat-Pejabat Kehutanan di wilayah Belanda 
sebagaian besar dari Luar Jawa. Setelah penyerahan 
kedaulatan RI dan ibukota Pemerintahan RI kembali 
ke Jakarta tahun 1950 Akademi Kehutanan Yogya 
dipindah ke Bogor digabung dengan Hoofden Cursuus 
(KKLT) yang ada di Bogor dengan nama Akademi 
Kehutanan. Akademi Kehutanan di Bogor berlangsung 
hingga tahun 1956 dengan berhasil meluluskan 6 
angkatan Akademisi Kehutanan yang setelah lulus 
segera menduduki jabatan-jabatan Kepala Seksi, KKPH 
dan jabatan-jabatan lain yang sertingkat di seluruh 
Idonesia. Setiap angkatan berjumlah sekitar 20 orang.

Sebagai catatan tambahan bahwa sampai selesainya 
Perang Kemerdekaan 1950 Indonesia baru memiliki 
2 (dua) orang Insinyur Kehutanan Bangsa Indonesi 
asli yang keduanya lulusan Landbouw Hoogeschool 
Wageningen Negeri Belanda yaitu Ir.R.Sewandono 
lulus sebelum Perang Kemerdekaan dan menjadi Kepala 
Jawatan Kehutanan Pertama RI 1946-1947 namun 
beliau segera pulang ke Negeri Belanda menuruti 
keinginan isterinya yang orang Belanda disebabkan di 
Indonesia merasa tidak aman perang terus-menerus. 
Beliau tidak pernah kembali ke Indonesia sampai 
meninggalnya di Negeri Belanda meski selama hidupnya 
sangat merindukan untuk dapat kembali ke tanah 
airnya. Yang kedua adalah Ir.R.Soesilo Hardjoprakoso 
yang lulus tahun 1947 setelah 10 tahun (1937-1947) 
sekolah/belajar di Belanda karena baru lebih kurang 
setahun studi di Belanda berkecamuk Perang Dunia 
di Eropa. Belanda dijajah Jerman, sekolah ditutup 
sementara, bea siswa dihentikan dan beliau ikut aktif 
bersama Mahasiswa Indonesia di Belanda berjuang 
untuk kemerdekaan RI. Setelah kembali ke Indonesia 
dalam suasana Perang Kemerdekan masuk bekerja 
di Pemerintah RI kemudian setelah RI berdiri tegak 
kembali beliau oleh Pemerintah RI diangkat menjadi 
Kepala Jawatan Kehutanan (Pimpinan Tertinggi 
Kehutananan saat itu) karena beliau memang satu-
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satunnya Insinyur Kehutanan saat itu disamping 
dianggapnya mampu/cakap untuk memimpin Jawatan 
Kehutanan. Beliau memangku jabatan Kepala Jawatan 
Kehutanan dari 1950-1959 yang menjadi peletak dasar 
Pembangunan Kehutanan Indonesia. Tahun 1959-
1962 menjadi Staf Ahli Menteri Pertanian terakhir 
menjabat Kepala Perwakilan FAO Regional Asia Pacific 
di Bangkok hingga pension tahun 1976. Setelah kembali 
di Indonesia oleh Pemerintah ditunjuk/diberi tugas 
selaku Penanggungjawab Penyelenggaraan Kongres 
Kehutanan Dunia ke VIII di Jakarta hingga sukses.

PENDIDIKAN KEHUTANAN SETELAH MASA 
PUCAK PERANG KEMERDEKAAN

Sekitar 10 tahun seusainya Perang Kemerdekaan RI 
1950 lembaga pendidikan kehutanan yang ada ialah:
1. Sekolah Polisi dan Ukur Kehutanan (SPUK) di

Ungaran, Makassar dan Pematang Siantar yang
merupakan Sekolah Kedinasan karena siswa-
nya terdiri dari para pegawai kehutanan dan
pendidikannya dibiayai negara seperti yang telah

diuraikan di muka. Jumlah lulusannya setiap tahun 
di masing-masing sekolah berkisar antara 30-40 
orang. Setelah lulus mereka diangkat dalam jabatan 
sebagai Mantri Hutan atau Mantri Ukur Kehutanan 
di seluruh Indonesia.

2. Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) di
Bogor sekolah ikatan dinas yang siswanya diambil
dari sekolah umum lulusan SMP Bagian B untuk
mendidik calon-calon Opseter/Sinder Kehutanan
seperti yang juga telah diuraikan. Awalnya hanya
diterima unuk 1 kelas (40 orang) tahun 1954
diterima untuk 2 kelas tetapi pendidikannya ketat/
keras menganut sistim gugur tidak naik kelas
langsung dikeluarkan. Sebagai catatan saja bahwa
lulusan SKMA yang berhasil meraih peringkat 1
dan 2 tidak ditugaskan bekerja dulu tetapi sebagai
pegawai langsung ditugaskan belajar ke Fakultas
Pertanian dan Kehutanan hingga meraih gelar
Insinyur, setelah lulus harus bekerja di Kehutanan.
Namun peraturan ini hanya berlangsung sampai
tahun 1956.Siswa SKMA yang diambil dari berbagai
daerah di seluruh Indonesia setelah lulus juga
ditempatkan/ditugaskan di seluruh Indonesia
meskipun belum tentu kembali ke daerah asalnya.
Para alumni SKMA merupakan tenaga menengah
kehutanan ujung tombak pelaksana tugas di
lapangan.

3. Kursus Kehutanan Menengah Atas (KKMA) Bogor
dibuka tahun 1954 untuk mendidik Para Pegawai
Kehutanan lulusan Cuulturschool (Sekolah
Kehutanan Menengah Pertama) yang hampir
seluruhnya sudah berkeluarga, untuk ditingkatkan
ilmunya menjadi setara SKMA sehingga karir
jabatannya bisa ditingkatkan seperti lulusan SKMA
bisa menjadi Kepala Seksi/KKPH. Setiap angkatan
jumlah siswanya hanya sekitar 25 orang dan hanya
diselenggarakan sebanyak 4 angkatan kemudian
ditutup.

4. Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor.
Yang diterima sebagai mahasiswa di Faperta ini
adalah tamatan SMA Bagian B (IPA) atau Sekolah
Kejuruan Menengah Atas bidang Pertanian. Yang
dari SLTA Kejuruan kebanyakan merupakan
mahasiswa pegawai tugas belajar. Mahasiswa yang
bukan pegawai tugas belajar setelah lulus tingkat

SKMA dibuka pertama tahun 1939-1943 di Madiun dengan nama 
Middelbare Boshouwschool (MBS)

SKMA Bogor adalah gabungan SKMT Yogyakarta dan Bogor (1951)
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candidate jika mengehendaki dapat mengambil 
ikatan dinas dengan Jawatan Kehutanan atau 
Jawatan Pertanian. Lama pendidikan awalnya 5,5 
tahun lalu menjadi 5 tahun. Sistim pendidikannya 
bebas artinya mahasiswa tidak diharuskan 
mengikuti kuliah teori secara tatap muka dan 
diabsen (mengisi daftar hadir) yang penting 
setiap kali ujian bisa lulus tetapi untuk pelajaran 
praktikum harus full mengikuti. Karena fasilitas 
pendidikan dan dosen-dosennya relatif lebih baik 
maka Faperta UI dapat lebih cepat menghasilkan 
Insinyur dari pada Faperta UGM. Untuk Insinyur 
Kehutanan pertama Faperta UI pada tahun 1954 
telah dapat meluluskan 4 orang yaitu Ir.Moersaid 
Kromosoedarmo, Ir. Mulyadi Banoewidjojo, 
Ir.Aten Suwanda dan Ir.Soebroto sedangkan untuk 
Insinyur Pertanian sudah dihasilkan sejak dua 
tahun sebelumnya.

5. Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada di
Yogyakarta. Mahasiswa di Faperta ini juga sama
dengan yang di Bogor ada yang dari SMA Bag
B (Umum) dan ada yang dari SLTA Kejuruan
bidang Pertanian yang umumnya juga merupakan
mahasiswa pegawai tugas belajar dari Jawatan
Kehutanan atau Pertanian. Kurikulum dan sistim
perkuliahaannya sama dengan Faperta Bogor yaitu
system studi bebas. Jalannya perkuliahan di sini
sering menghadapai kendala kekurangan dosen,
dosen pembimbing skripsi, lab untuk praktikum,
buku-buku perpustakaan yang tidak lengkap,

banyak dosen dari luar kota (dosen terbang) 
yang kehadirannya terbatas, ditambah adanya 
sikap beberapa dosen yang bergaya feodalistik, 
tempat kuliah yang kurang memadai dan sering 
terganggu oleh perang kemerdekaan Agresi I 
dan Agresi II mahasiswanya banyak ikut perang 
sehingga kurikulum yang seharusnya dapat 
diselesaikan 5,0-5,5 tahun kenyataannya jarang 
yang dapat menyelesaiakn tepat waktu, paling 
cepat 7 tahun bahkan ada yang sampai 10-12 tahun 
dan banyak pula yang tidak dapat nenyelesaikan 
studinya. Faperta UGM berhasil meluluskan 
Insinyur Pertanian Pertama baru tahun 1954 yaitu 
Ir.R.Soedarsono Hadisapoetro, Ir.Anwarman 
Loebis, Ir.R.Soemarwoto, Ir.Gembong Sutoto, 
Ir.Soegiman, Ir.Kamarayani, dan Ir.Soenyoto 
Soemodihardjo. Sedangkan Insinyur Kehutanan 
Pertama baru dihasilkan tahun 1957 yaitu 
Ir.Koesniobari, Ir.Wisatja Sasemita, Ir.Soediarto, 
dan Ir.R.I.S.Pramoedibjo keempatnya adalah 
mahasiswa tugas belajar dari Jawatan Kehutanan 
Kementerian Pertanian RI. Kedua Fakultas 
Pertanian tersebut diatas terus berkembang sampai 
akhirnya pada tahun 1963 di masing-masing 
Fakultas tersebut terbentuk Fakultas Kehutanan 
yang terpisah dan jumlah mahasiswa dan lulusannya 
terus bertambah banyak. 
Demikianlah gambaran Pendidikan Kehutananan 

sejak jaman penjajahan Belanda hingga pasca Perang 
Kemerdekaan RI. Tulisan ini dibuat atas permintaan 
Dewan Redaksi MRI. Semoga bermanfaat.

Alumni SKMA sebagai Pasukan Kehutanan yang berjuang berani mati di Gombong, Yogyakarta, Cianjur dan sekitarnya (1947-1949)
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PEMIMPIN DALAM MASA SULIT
Oleh: Ir, Suhariyanto, MM, IPU

Ketua Dewan Redaksi MRI

Struktur sosial apapun yang 
melembaga, baik yang formal 
maupun yang non formal, pasti ada 
pemimpin dan ada yang dipimpin. 
Jarang atau bahkan tidak ada 
seseorang itu di setiap strata dari 
yang tertinggi (terbesar) sampai 

dengan yang terendah (terkecil) selalu jadi pemimpin. 
Bisa saja disuatu tempat jadi pemimpin dan ditempat 
lain jadi yang dipimpin. Masa sulit yang dimaksud 
adalah seperti keadaan sekarang ini –hidup dalam 
pandemi Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya. 
Kehidupan yang dicekam kepanikan, kekhawatiran, 
kegelisahan. Pandemi ini menyebabkan krisis di semua 
lembaga, apakah itu lembaga pemerintah, bisnis, 
komunitas, dan lain sebagainya. Langkah penting dan 
mendesak oleh pemimpin lembaga tersebut tentu 
menyelamatkan (aktivitas) lembaganya. Hal-hal negatif 
itu tidak saja melanda pihak yang dipimpin atau 
karyawan, tetapi juga pada pihak yang dilayani apakah 
mereka itu konsumen atau masyarakat. Semangat pihak 
yang dipimpin sontak merosot ketika mendengar/
mendapatkan informasi seperti lonjakan kematian 
akibat Covid-19. Ditambah mereka juga dikepung berita 
bohong yang semakin masif. Saat bekerja di rumah pun 
mereka menghadapi sejumlah masalah yang semakin 
menumpuk. Mereka lalu menjadi paranoid. Bahkan 
kesehatan mental mereka pun menjadi terganggu. 
Penyediaan alat pelindung diri dalam bekerja dan 
berinteraksi adalah salah satu cara mengurangi 
kecemasan. Namun, tidak dipungkiri kecemasan toh 
masih terjadi –tetap muncul. Apalagi sejumlah lembaga 
mulai kembali beroperasi dengan ketentuan baru dan 
pelaksanaan ketat protokol kesehatan. Persoalan ini 
sering disepelekan. Disinilah panggilan sebagai 
pemimpin (Chief Political Officer, Chief Executive 
Officer, Chief Spiritual Officer) dituntut tampil eksis 

dan berperan nyata. 
Pihak yang dipimpin perlu mendapat penjelasan 

–terus menerus tidak ada jemunya– soal berbagai
hal baru dalam bekerja atau beraktivitas. Mereka
harus memahami posisi baru di tengah pandemi.
Obrolan yang kerap dilakukan terkait dengan langkah
lembaga dan protokol kesehatan juga bisa mengurangi
kecemasan. Demikian pula, dengan melibatkan mereka
dalam pelaksanaan protokol membuat mereka lebih
nyaman. Dalil atau premis baku ini harus jadi harga
mati,  di tengah kepanikan, pemimpin tidak
boleh panik. Situasi akan menjadi lebih buruk bila
dalil itu tidak dipegang. Pihak yang dipimpin melihat
respons pemimpin ketika krisis melanda. Covid=19
menular, kepanikan juga bisa menular. Sebaliknya, jika
pemimpin tenang, pihak yang dipimpin juga ikut tenang. 
Pengertian tenang disini adalah mampu mengendalikan 
emosi dan tidak terlibat dalam menyebarkan gosip.
Untuk menjawab pertanyaan pihak yang dipimpin,
sediakan saja ahlinya. Disini ada tujuan edukatif, yaitu
mengajari pihak yang dipimpin agar bisa membedakan
antara fakta dan mitos seputar persoalan Covid-19.

Apakah dengan upaya itu sudah cukup? Belum. 
Mendengarkan persoalan yang dihadapi pihak 
yang dipimpin adalah penting. Jangan hanya 
mengandalkan komunikasi formal semata. Kirim 
email seakan masalah selesai. Jangan. Kenapa 
tidak ditilpun? Pemimpin adalah manusia dan yang 
dipimpin adalah manusia juga. Menjadi manusia 
artinya punya kemampuan untuk mendengarkan dan 
merasakan pengalaman dari pihak yang dipimpin.  
Kepemimpinan bukan hanya soal kemampuan 
menyelesaikan berbagai pekerjaan, melainkan juga 
memberi perhatian kepada mereka yang selama ini 
ikut suka dan duka dalam bekerja. Selamat bagi para 
pemimpin dalam krisis ini.
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1. Prof. DR. Ir. Mulyadi Atmosoemarto, M.Sc.
(80 tahun 4 bulan)

a. Lahir: Tulungagung-Jawa Timur, tanggal 18 April
1940.

b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 6 cucu.
d. Pendidikan : Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas

Kehutanan IPB 1965, Master of Science (S2) dari
Institute Trainning Centre of Aerial Survey and
Earth Science Enchede Netherlands 1978 dan
Doktor (S3) dari Institut Pertanian Bogor 1993.

e. Jabatan terakhir: Struktural Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehutanan Sulawesi
Selatan, fungsional Widyaiswara Utama Pusdiklat
Kehutanan Departemen Kehutanan Bogor dan
Guru Besar Universitas Nusa Bangsa Bogor.

f. Aktivitas setelah pensiun: mengajar/memberi
kuliah dan bimbingan mahasiswa pada UNB.

g. Kondisi kesehatan: cukup baik berolah raga renang
dan berkebun.

h. Tempat tinggal: Jl.Cijahe 83 Semplak Bogor
Tilp.7535884 Hp 08128092246.

2. Ir. Karyoso Wiryohadinoto, SE (80 tahun 4
bulan)

a. Lahir: Sale-Rembang-Jawa Tengah, tanggal 1 April 
1940.

b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 7 cucu.
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas

Kehutanan IPB 1965, Sarjana Ekonomi
Pembangunan Universitas Terbuka 1988.

e. Jabatan terakhir: Kepala Seksi Perencanaan Daerah 
IV Yogyakarta Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah

f. Aktivitas setelah pensiun: Bekerja di HPH PT Hutan 
Lestari, PT Gema Sanubari Maluku, PT.Ragusa
Sumatra Barat dan Konsultan Kehutanan pada
PT Mitra Rimba Lestari dan PT Hippindo. Dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi anggota
Persaki, Pengurus PPAK dan Yayasan Pendidikan

Keagamaan “Darussalam” Kebon Jeruk Jakarta 
Barat.

g. Kondisi kesehatan: cukup baik masih aktif di PPAK,
MRI, Pengajian, gemar menyanyi dan membaca.

h. Tempat tinggal: Jl Sasak II No 42 Rt 04 Rw 02
Kompleks Moneter Kelapa Dua Kebon Jeruk. Jakarta 
Barat Telp. 021-5491890 Hp.085210461539.

3. Ir. Purwadi Mangunwardoyo, MM (80 tahun
8 bulan)

a. Lahir: Klaten-Jawa Tengah, tanggal 13 Januari
1940.

b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak (2 meninggal), 6 cucu.
d. Pendidikan : Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas

Kehutanan UGM 1967.
e. Jabatan terakhir: Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehutanan DKI Jakarta Raya.
f. Aktivitas setelah pensiun: menikmati masa pensiun.
g. Kondisi kesehatan: baik meski pernah menjalani

operasi by pass jantung koroner lebih kurang 10
tahun yang lalu.

h. Tempat tinggal: Jl.Cipinang Elok II Blok AO No 1
Jakarta Timur.  Hp 08226216700.

4. Ir. Santoso Notoatmodjo (80 tahun 9 bulan)
a. Lahir: Malang, tanggal 5 Desember 1939.
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 3 anak, 4 cucu.
d. Pendidikan: Fakultas Kehutanan IPB 1974, ITC

Netherlands 1977.
e. Jabatan terakhir: Kakanwil Departemen Kehutanan 

Kalimantan Selatan Widyaiswara Utama Pusdiklat
Kehutanan.

f. Aktivitas setelah pensiun: berkebun di rumah dan
menikmati masa pensiun.

g. Kondisi kesehatan: cukup baik hanya pendengaran
sudah menurun.

h. Tempat tinggal: Komplek Kehutanan Cikoneng
No. 1A Jl. Ciomas Raya, Ciomas-Bogor. Hp isteri
081283937845

RIMBAWAN BERPRESTASI DALAM KESEHATAN
(Mencapai Usia 80 Tahun atau Lebih)
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No. N a m a Usia
(Tahun) Jabatan Terakhir Meninggal Dimakamkan

1 Prof. Dr. Ir. Muhammad Yusran 
Massijaya, MS

55 Guru Besar Fakultas 
Kehutanan IPB

Bogor,            
10 April 2020

Bogor,           
10 April 2020

2 Ir. Bambang Suhariyanto 72 Kepala Divisi Direksi Perum 
Perhutani, Jakarta

Surabaya,      
26 April 2020

Surabaya,      
26 April 2020

3 Sabar 55 Staf Pelaksana TU TPK KPH 
Bojonegoro

Bojonegoro,    
2 Juni 2020

Bojonegoro

4 Hasan Safik Udin 52 Mandor Tanaman KPH 
Probolinggo

Probolinggo,   
2 Juni 2020

Probolinggo

5 Adar Supriatna 50 Mandor Tanaman KPH 
Sumedang

Sumedang,     
2 Juni 2020

Sumedang

6 Yulianik 52 Staf Pelaksana TU TPK KPH 
Cepu

Cepu,
4 Juni 2020

Cepu

7 Ir. Sukiman Aska 79 Bina Program Dep. Kehutanan Bogor,
7 Juni 2020

Bogor,
7 Juni 2020

8 Ahmad KusnanTriyuwono 50 KRPH Trembul, KPH Parengan Tuban,            
13 Juni 2020

Tuban

9 Suparno 55 Mandor Sadap KPH Banyumas 
Timur

Purbalingga,   
13 Juni 2020

Purbalingga

10 Ir. Deddi Sufredy, M.Si 62 Inspektur Investigasi pada Itjen 
Kemen. LHK

Bogor,             
14 Juni 2020

Bogor,            
15 Juni 2020

11 Ir. Ketut Landra Setiasa, MM 62 Komite Dewas Perum 
Perhutani di Jakarta

Bogor,            
19 Juni 2020

Bogor

12 Prof. Dr. Ir. IGK Tapa Darma 70 Guru Besar Fakultas 
Kehutanan IPB

Bekasi,            
21 Juni 2020

Bekasi,           
21 Juni 2020

13 Iwan Budi Prasetya, S.P. 48 Kasi Madya Bidang Rencangbis 
KPH Malang

Blitar,            
26 Juni 2020

Blitar

14 Supriyono, SE, MM 47 Expert Muda BangBis MR, 
Perum Perhutani Unit I Jateng

Salatiga, 
27 Juni 2020

Salatiga

15 Lilik 50 Kasi Madya Bidang 
Renbangbis KPH Jatirogo

Tuban,            
28 Juni 2020

Tuban

16 Yuniharto 50 Staf Pelaksana Keuangan KBM 
Jatim

Bojonegoro,   
28 Juni 2020

Bojonegoro

17 Ir. H. Yaya Sunarya 70 Karo Perlindungan Perum 
Perhutani Unit IJawa Tengah

Bandung, 
1 Juli 2020

Bandung,         
1 Juli 2020

18 Ir. Moch. Azief 86 Kepala Biro Umum Perum 
Perhutani Unit I Jawa Tengah

Surabaya,  
2 Juli 2020

Jombang,         
3 Juli 2020

19 Ir. Darminto Soetono, MM 74 KaKanwil Dephutbun Provinsi 
Riau

Yogyakarta,    
6 Juli 2020

Yogyakarta,     
7 Juli 2020

20 Supriyadi 47 Karyawan Operasional 
Auditorium

Jakarta,            
9 Juli 2020

Madiun,         
10 Juli 2020

21 Prof. Dr.Ir. KH. Abdullah Syam, 
M.Sc.

72 Peneliti Utama Bidang 
Konservasi BLI KLHK

Bogor,            
14 Juli 2020

Bogor,            
14 Juli 202074

22 Ir. H. Kastam Aptasuyanda 87 Tenaga Ahli PT Inhutani II di 
Jakarta

Jakarta,             
19 Juli 2020

Jakarta,          
19 Juli 2020

BERITA DUKA CITA
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