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04 Hutan Lindung Sungai Lesan: Dari Hutan Eks-HPH 
Menjadi Destinasi Ekowisata International
Hutan Indonesia walau telah banyak terdegradasi, namun di 
sebagian wilayah masih menyisakan tutupan hutan dan keragaman 
hayati yang tinggi. Dengan keunikan dan kelebihan yang dimiliki 
seperti endemisitas, tumbuhan dan satwa dilindungi, spot-spot 
pengambilan foto menarik, kegiatan ekowisata dipadukan dengan 
pendidikan konservasi yang melibatkan generasi milenial berpotensi 
besar untuk menjadi unit usaha ekowisata.

11 Memastikan Ruang Kelola Rakyat: Usaha Kehutanan 
untuk Kesejahteraan Rakyat
Dalam dinamika pembangunan kehutanan di Indonesia, terutama 
yang berkaitan dengan upaya konservasi dan pengelolaan 
sumberdaya hutan, kita sering disuguhkan menu dan perdebatan 
antara kelompok pandangan yang mewakili kepentingan masing-
masing. Misalnya kelompok konservatif yang selalu memandang 
rakyat sebagai faktor ancaman terhadap upaya-upaya konservasi 
yang dilakukan. Kemudian kelompok ekopopulis yang lebih melihat 
rakyat sebagai penanggung resiko terbesar berbagai dampak 
kerusakan hutan, sehingga perlu mendapat perlindungan, dan 
meyakini bahwa rakyat sebenarnya lebih memiliki potensi dan 
kemampuan melakukan konservasi.

16 Model Swalayan Hutan dalam Skala Kecil: Tatanan Baru 
Bisnis Kehutanan untuk Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan perubahan tantangan yang dihadapi para Rimbawan 
sekarang dan kedepan tersebut, maka kita memerlukan Rasionalisasi 
Pengelolaan Hutan Baru. Salah satu bentuk rasionalisasi pengelolaan 
hutan baru adalah merancang hutan sebagai penyedia berbagai 
barang dan jasa hutan atau sebagai swalayan hutan yakni kayu, hasil 
hutan bukan kayu, dan jasa ekosistem hutan lainnya.

22 Mungkinkah Sebagian Hutan Indonesia Dikelola Swasta?
Konsep pemberian hak mengelola kawasan hutan ke dalam bentuk 
private forest perlu mendapat perhatian untuk dikaji lebih lanjut. 
Dengan memanfaatkan kawasan hutan yang sudah terdegradasi 
ataupun yang telah terjadi tumpang tindih penggunaan perlu 
dilakukan agar kondisinya tidak semakin parah dan dapat 
memberikan hasil dengan pola agroforestry yang sesuai dengan 
kondisi tapak.

35 Apa dan Siapa: Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc.
Beliau adalah dalah sosok rimbawan Indonesia yang memulai 
kariernya dari bawah, bekerja di lapangan sejak mahasiswa, sampai 
penguasaan area diplomasi internasional terkait kehutanan, 
lingkungan hidup, dan perubahan iklim.
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Usaha sering diasosiasikan dengan aspek ekonomi. 
Bicara tentang persoalan ekonomi ditinjau dari filsafat: 

pertama, kehidupan ekonomi bukanlah sesuatu yang mempunyai 
otonomi mutlak, melainkan sesuatu yang harus kita jalankan 
dan taklukkan di bawah dan dengan penuh pertanggungjawaban 
kepada Allah. Dengan perkataan lain, tindakan-tindakan ekonomi 
manusia harus dilakukan sebagai penatalayanan (stewardship) 
kehendak Allah atas dunia ciptaan-Nya. Ekonomi yang berasal 
dari kata oikos (rumah) dan nomos (hukum) mempunyai 
hubungan yang erat dengan theonomi (hukum Allah). Kedua, 
bahwa kehidupan ekonomi harus dibebaskan dari egoisme 
dan egosentris manusia, serta ditujukan untuk kesejahteraan 
manusia. Bahwa oikos dalam ekonomi berarti semua manusia 
adalah anggota-anggota satu rumah, anggota-anggota satu 
keluarga. Oleh karena itu nomos dalam oikos itu haruslah 
mencerminkan kebersamaan seluruh umat manusia dan 
kesamaan setiap manusia. Istilah ekonomi sendiri menentang 
segala bentuk eksploitasi antar manusia atau antar kelompok. 
Ketiga, bahwa ekonomi harus dijalankan di dalam kaitan 
tanggungjawab manusia terhadap oikoumene (dunia kediaman 
manusia). Artinya, kegiatan ekonomi wajib diarahkan untuk 
menciptakan oikoumene yang sejahtera. Disini faktor kelestarian 
dan keutuhan lingkungan hidup, atau yang kini populer dengan 
sebutan integrasi seluruh ciptaan menjadi fungsi ekonomi yang 
amat penting.

Dalam pengertian Kesejahteraan untuk Rakyat, maka dapat 
digambarkan beberapa kesejahteraan, yaitu: kesejahteraan 
ekonomi, kesejahteraan ekologi atau lingkungan, kesejahteraan 
sosial sesuai konteks kekinian terkait dengan kesejahteraan 
jasmani dan rohani (termasuk kesejahteraan budaya /adat 
istiadat serta ketenangan batin). 

Membangun, memelihara, dan memanfaatkan sumberdaya 
hutan mempunyai makna bahwa pemikiran dan tindakan 
seharusnya lebih berdayaguna dan berhasil guna. Terlebih 
dalam suasana pandemi covid 19 yang masih merajalela ini, 
maka kepedulian nyata dari para Rimbawan Indonesia sangatlah 
diperlukan. 

Berangkat dari keinginan seperti itu, maka MRI volume 67 
ini menurunkan artikel-artikel bertemakan Usaha Kehutanan 
untuk Kesejahteraan Rakyat. Semoga bermanfaat, dan 
selamat membaca. Selamat menutup tahun 2020 dan membuka 
lembaran baru tahun 2021.
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PENDAHULUAN
Generasi milenial dikenal sebagai 
kelompok generasi Y atau Echo 
Boomer, lahir antara 1995-
2000 sangat menyukai kegiatan 
travelling dan adventurer. 
Kegiatan out-door semakin banyak 

diminati kaum milenial, diperkotaan mulai berolah 
raga lari dan sepeda ke tempat terpencil dan hutan 
alam, camping di puncak bukit sambil menikmati 
keindahan pemandangan kota, hingga mendatangi 
spot-spot wisata khusus, seperti goa dan air terjun yang 
aksesnya sulit. 

Bonus demografi yang melahirkan kelompok 
milenial dalam jumlah besar diharapkan dapat 
dijadikan peluang pengembangan usaha ekowisata 
hutan di Indonesia. 

Pegamat pariwisata memperkirakan bahwa tren 
wisata di alam terbuka pada saat dan setelah pandemi 
covid-19 semakin menguat. Wisata di alam terbuka 
memiliki sirkulasi udara yang lebih baik sehingga lebih 
aman dari penyebaran covid-19. 

Uraian berikut adalah kegiatan ekowisata milenial 
di Hutan Lindung Sungai Lesan (HLSL) yang dinisiasi 
dan difasilitasi oleh Operation Wallacea Trust/Yayasan 
Operasi Wallacea Terpadu (OWT) didukung oleh 
Program TFCA (Tropical Forestry Conservation Act) 
Kalimantan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 

HUTAN LINDUNG SUNGAI LESAN
HLSL terletak di Kecamatan Kelay, berada dekat 

jalan poros Tanjung Redeb-Muara Wahau, dikelilingi 
empat kampung, yaitu Sido Bangen, Lesan Dayak, 
Sungai Lesan dan Merapun. 

Sampai tahun 2001, hutan ini masih dikelola oleh 
HPH. Tahun 2002, The Nature Conservancy (TNC) 
melakukan survei keragaman hayati dan menemukan 
populasi orangutan yang masih banyak di hutan ini. 

TNC bersama Fahutan Unmul kemudian mengusulkan 
hutan bekas tebangan ini sebagai kawasan perlindungan 
orangutan dengan status Suaka Alam, usulan ini masuk 
dalam RTRW Kabupaten Berau (2001- 2011). Tahun 
2005, Gubernur Kaltim mengusulkan Kelompok Hutan 
Sungai Lesan (11.342 ha) sebagai Hutan Lindung. 
Setelah mengalami berbagai tahapan, akhirnya pada 
tahun 2014 dikukuhkan dan ditata-batas menjadi hutan 
lindung (10,240 ha). 

Pada tahun 2014, OWT dengan pendanaan TFCA-
Kalimantan memfasilitasi pelestarian HLSL berbasiskan 
masyarakat, diantaranya menjadikan HLSL sebagai 
destinasi wisata, yang diharapkan menjadi sumber 
mata pencaharian lestari untuk menghambat dorongan 
masyarakat untuk mengijinkan perusahaan sawit besar 
mengkonversi hutan-hutan sekunder yang masih terisa 
menjadi kebun sawit.

Gambar 1. Inter-koneksi HLSL dengan ekowisata laut di Kecamatan 
Derawan dan Maratua

Walau hutan bekas tebangan (logged over area), 
HLSL masih memiliki keragaman hayati tinggi, 
didukung kondisi alam dan budaya masyarakatnya 
yang cukup menarik (Kotak 1), dan yang terpenting, 
HLSL memiliki posisi strategis, hanya berjarak sekitar 
200 km dari Kota Tanjung Redeb atau hanya 2,5 jam 
perjalanan darat, sehingga berpotensi dikoneksikan 
dengan ekowisata laut international yang telah 
berkembang di Kepulauan Derawan (Gambar 1).

Hutan Lindung Sungai Lesan: Dari Hutan Eks-HPH 
Menjadi Destinasi Ekowisata International

Oleh: Dr. Edi Purwanto
Direktur Tropenbos Indonesia dan Operation Wallacea Trust (OWT), edipurwanto@tropenbos-indonesia.org,

HP: 081 296 55 233
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KOTAK 1: DAYA TARIK EKOWISATA HLSL
HLSL diapit dua sungai yaitu Sungai Kelay dibagian 
timur dan Sungai Lesan dibagian utara (lebar 30-120 m) 
dengan debit menerus sepanjang tahun. Keberadaan 
sungai ini menarik sebagai ikon ekowisata. Wisatawan 
dapat melakukan perjalanan petualangan menelusuri 
sungai besar dengan menggunakan perahu ketinting 
sambil melakukan pengamatan satwa liar. formasi 
vegetasi dan singkapan batuan khas hutan tropis 
Kalimantan.

HLSL memiliki keragaman satwa liar tinggi, tidak kurang 
dari 45 jenis kupu-kupu, 26 amphibi, 31 reptil, 171 jenis 
burung, dan 52 jenis mammalia (12 kelelawar). Jumlah 
jenis ini diperkirakan akan terus bertambah seiring 
intensifnya penelitian. HLSL memiliki jumlah jenis relatif 
tinggi dibandingkan dengan Hutan Lambusango, Buton, 
Sulawesi Tenggara, lokasi kegiatan Operation Wallacea 
lainnya di Indonesia. Dalam jangka penelitian yang lebih 
lama, Di Hutan Lambusango hanya tercatat 95 jenis 
burung dan 42 mammalia (20 kelelawar). HLSL memiliki 
satwa ikonik yang sudah sangat terkenal dan dilindungi 
seperti orangutan (Pongo pygmaues) dan bekantan 
(Nasalis larvatus). Keunikan perilaku orangutan yang 
bersarang di pohon dan bekantan yang sering terlihat 
di pinggir sungai sangat menarik wisatawan. Kemudian 
aktivitas berladang, berburu, menangkap ikan dan 
aktivitas rutin masyarakat Dayak Kenyah dan Gaai yang 
tinggal di sekitar HLSL menarik bagi wisatawan asing. 

Untuk mengoperasikan kegiatan ekowisata ini, 
OWT memfasilitasi penguatan Badan Usaha Milik 
Kampung (Bumkam) Lesan Dayak untuk bermitra 
dengan KPHP Berau Barat dan LSM Nemdoh Nemkay. 

Seluruh kegiatan fasilitasi wisatawan di Kampung 
Lesan Dayak dan di Hutan, seperti penyediaan 
penginapan/home-stay1, makanan dan minuman, jasa 
porter serta pendamping teknis lapangan dikelola oleh 
Bumkam, sedangkan pemasaran kegiatan ekowisata 
dan fasilitasi kedatangan wisatawan dilakukan oleh 
Operation Wallacea (Opwall). 

PERAN OPERATION WALLACEA
Banyak lokasi ekowisata yang bagus dan memiliki 

aksesibilitasi tinggi tetapi tidak berkembang, 
karena gagalnya pemasaran. Aspek ini merupakan 
kunci berkembangnya ekowisata, karena itu OWT 
menggandeng Operation Wallacea (Opwall, www.
opwall.com), yang merupakan mitra lama di Hutan 
Lambusango, Buton, Sulawesi Tenggara.

1 Home-stay adalah rumah-rumah masyarakat, dengan memperbaiki 
kualitas dan kebersihan toilet, standarisasi ukuran tempat tidur dan 
kasur serta pemasangan kelambu.

Opwall adalah lembaga pengembang wisata 
ilmiah (a research tourism organization) yang 
mengawali kegiatannya di Buton dan Wakatobi. Opwall 
menyediakan jasa bagi para ilmuwan muda untuk 
melakukan penelitian ilmiah pada daerah-daerah 
tropis yang masih asli dan memiliki keragaman hayati 
dan budaya tinggi. Untuk menyediakan jasa tersebut, 
Opwall melibatkan para pakar biologi dan sosial kaliber 
dunia dari universitas ternama di Eropa, Amerika, 
Kanada dan Australia untuk mendampingi ilmuwan 
muda melakukan penelitian keragaman hayati dan 
sosial. Para ilmuwan senior bergelar Dr. dan Professor 
ini tidak dibayar, tetapi hanya dibiayai makan dan 
transportnya oleh Opwall, motivasi mereka umumnya 
memanfaatkan libur musim panas (Juni-Agustus) 
dengan kegiatan produktif secara gratis.

Sayangnya, ledakan Bom Bali 1 pada tahun 2002, 
telah membuat ciut nyali para calon wisatawan Opwall. 
Gonjang-ganjing ini justru memberikan blessing in 
disguise bagi Opwall. Ketakutan para peneliti muda 
untuk datang ke Indonesia (karena alasan keamanan) 
telah mendorong Opwall mencari alternatif wilayah di 
luar Indonesia, alternatif pertama adalah hutan tropis 
di Honduras. Sungguh tidak terduga bahwa hutan tropis 
di Amerika Selatan ini menyedot minat peneliti muda 
Eropa untuk bergabung dengan Opwall. Kondisi ini 
kemudian mendorong Opwall, dibawah kepemimpinan 
Dr. Tim Coles yang sangat energik, untuk mencari dan 
memasarkan tempat-tempat baru, hingga kini telah 
berkembang di 16 lokasi ekowisata di berbagai belahan 
dunia. Opwall merupakan lembaga ekowisata terbesar 
dalam memobilisasi jumlah eko-wisatawan milenial di 
Eropa. 

Kini, setelah Opwall berkembang besar, mulai lima 
tahun terkahir yang dilibatkan bukan hanya ilmuwan 
muda yang sedang melakukan penelitian untuk S1, S2 
dan S3-nya, tetapi juga pelajar sekolah menengah, yang 
sebagian besar adalah remaja berusia 17 tahunan.

Pasar utama wisatawan di HLSL kini adalah 
pelajar sekolah menengah yang didampingi oleh guru-
guru pendamping baik dari Eropa maupun Australia. 
Jumlah wisatawan pelajar sekitar 200-300 selama 
periode waktu dua sampai 2,5 bulan (Juni- Agustus), 
yang terbagi kedalam beberapa kelompok kedatangan. 
Setiap kelompok kedatangan berkisar 20-40 pelajar. 

Mereka terbang dari negaranya ke Jakarta, 
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kemudian Balikpapan dan Tanjung Redeb, setelah 
menginap semalam di Balikpapan atau Tanjung Redeb, 
menuju Kampung Lesan Dayak melalui perjalanan 
darat, menginap semalam di home-stay masyarakat 
sembari menikmati sajian budaya (tarian dan nyanyian) 
sebelum masuk hutan. Setelah melakukan aktifitas di 
hutan selama lima hari, kemudian kembali menuju 
Tanjung Redeb, kemudian naik speed-boat ke Pulau 
Derawan. Mereka melakukan aktifitas di Derawan 
selama 5 hari sebelum kemudian kembali ke Tanjung 
Redeb, Jakarta dan kembali ke negaranya.

Opwall hanya mampu memfasilitasi kegiatan 
wisata selama musim panas saja, di luar itu Pengelola 
ekowisata HLSL (Bumkam dan Nemdoh Nemkay) harus 
mencari pasar sendiri, agar kegiatan ekowisata berjalan 
penuh sepanjang tahun. Berbagai upaya telah dilakukan 
oleh OWT untuk mempromosikan HLSL. Beberapa 
kunjungan di luar musim Opwall telah berjalan, walau 
kemudian terputus selama musim pandemi ini. 

KEGIATAN EKOWISATA DI HUTAN LINDUNG 
SUNGAI LESAN

Sebagaimana kegiatan yang sudah berlangsung di 
Hutan Lambusango, Buton, Sulawesi Tenggara dan 
berbagai negara di dunia, ekowisata Opwall di HLSL 
untuk pelajar sekolah menengah terdiri atas kegiatan 
pelatihan, pengamatan satwa dan survei sederhana 
(Tabel 1).

Untuk mencapai HLSL dari Kampung Lesan Dayak, 
wisatawan menggunakan perjalanan dengan ketinting 
selama setengah jam. Didalam hutan (Camp Sungai 
Leja) telah dibangun berbagai sarana, berupa camp 
permanen (bangunan kayu bertingkat) yang dibangun 

oleh TNC, maupun tenda-tenda (ala TNI) untuk ruang 
kuliah, tempat makan, dapur umum dan tempat tidur 
yang pengadaanya didanai oleh TFCA-Kalimantan. 
Kemudian dibangun pula transek-transek permanen 
di dalam hutan yang telah ditandai dan diketahui 
koordinatnya. Perlu waktu sekitar 1 bulan untuk 
menyiapkan berbagai sarana dan prasarana camp 
sebelum siap digunakan.

Wisatawan difasilitasi untuk melakukan survei 
hidupan liar menggunakan berbagai metodologi dan 
peralatan terbaru. Mereka juga difasilitasi untuk bekerja 
keras siang dan malam, bangun jam 4 pagi dan tidur 
jam 10 malam, setelah mengamati berbagai jenis satwa 
nokturnal di hutan (Tabel 2). Disela-sela pengamatan 
satwa di siang dan sore hari, mereka mendapat kuliah 
umum yang disampaikan oleh ilmuwan kaliber dunia, 
didampingi oleh ilmuwan muda Indonesia sebagai 
sukarelawan/volunteer, dimana motivasi mereka 
adalah mendapatkan ilmu bukan uang, mereka hanya 
memperoleh makan dan penggantian transport.

Memperhatikan wisatawan milenial ini hampir 
semuanya baru pertama kali berkunjung ke wilayah 
tropis, juga pertama kali masuk hutan tropis, 
kemudian jadwal yang begitu padat sebelumnya, 
mulai penerbangan hingga masuk hutan. Karenanya, 
mereka rentan kena flu dan alergi. Untuk itu, Opwall 
menyediakan tenaga medis standar internasional, yang 
bertugas menegakan SOP saat melakukan perjalanan 
laut, darat dan sungai, serta survei di hutan dan laut. 
Mereka secara teliti memeriksa jenis dan kualitas 
makanan dan memberikan perlakuan cepat saat 
terjadi kecelakaan, seperti digigit serangga, ular dan 
sebagainya.

Gambar 3. Wisatawan mendapatkan penjelasan dari peneliti senior 
kupu-kupu

Gambar 2. Warga Kampung Lesan Dayak antusias menyambut 
wisatawan dengan menyematkan gelang
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Selain pengalaman dalam pengamatan belajar 
tentang hidupan liar dihabitat aslinya, wisatawan juga 
memiliki kesempatan belajar cara bertahan hidup di 
hutan (forest survival). Pengetahuan di dapatkan dari 
instruktur pelatihan di alam bebas (jungle trainer) dan 
belajar kearifan lokal dari masyarakat tempatan. 

Untuk mendapatkan gambaran kegiatan ekowisata 
ini secara menyeluruh, silakan periksa: Link Video 
YouTube Sungai Lesan Protection Forest: Nature 
& Ecotourism; https://youtu.be/-fSxoAhP89o

Tabel 1. Kegiatan Pelatihan dan Survei Hutan di 
HLSL

No Kegiatan Keterangan
1 Pelatihan

a. Forest
acclimatization

Adaptasi kegiatan wisatawan 
di hutan sebelum survei ke 
hutan

b. Advanced jungle
training

Belajar bertahan hidup di 
alam, navigasi dalam hutan

c. Bird training Mengenal cara identifikasi 
jenis burung melalui 
pengamatan langsung dan 
identifikasi suara

2 Survei Keragaman 
Hayati
a. Vegetasi hutan Analisa vegetasi, Identifikasi 

jenis tumbuhan 
b. Serangga Identikifasi dan distribusi 

serangga
c. Kupu-kupu Identifikasi kupu-kupu

d. Herpeto Fauna Identikasi amphibi dan reptil
e. Burung Identifikasi burung
f. Mammalia Kecil Identifikasi mammalia kecil 

(seperti tikus hutan)
g. Primata Identifikasi primata (seperti 

monyet) di hutan
h. Mammalia Besar Studi populasi dan distribusi 

mamalia besar 
3 Survei Geologi Studi formasi dan struktur fisik 

batuan

Tabel 2. Jadwal kegiatan di HLSL

Jam Kegiatan
04.00-05.00 Persiapan pengamatan lapangan, makan 

pagi di camp
05.00-05.30 Perjalanan menuju transek monitoring 

satwa

05.30-06.00 Mencatat aktivitas suara burung pagi hari 
(dawn chorus)

06.00-08.00 Pengamatan burung dan mammalia
08.00-09.00 Kembali ke camp penelitian 
09.00-12.00 Survei vegetasi hutan
12.00-13.00 Makan siang, Istirahat
13.00-15.00 Survei serangga dan kupu-kupu
15.00-17:00 Input data pengamatan di camp
17.00-18.00 Kuliah umum
18.00-20.00 Makan malam, penjelasan rencana 

kegiatan hari berikutnya
20.00-21.00 Survei satwa nokturnal, mengecheck pitfall 

trap untuk herpeto fauna, mendengar 
suara katak di Sungai

21.00-04.00 Istirahat, tidur malam di hammock di camp 
penelitian

PENUTUP
Hutan Indonesia walau telah banyak terdegradasi, 

namun di sebagian wilayah masih menyisakan 
tutupan hutan dan keragaman hayati yang tinggi. 
Dengan keunikan dan kelebihan yang dimiliki seperti 
endemisitas, tumbuhan dan satwa dilindungi, spot-
spot pengambilan foto menarik, kegiatan ekowisata 
dipadukan dengan pendidikan konservasi yang 
melibatkan generasi milenial berpotensi besar untuk 
menjadi unit usaha ekowisata. 

Model ekowisata di HLSL selain berpotensi untuk 
direplikasi juga bisa menjadi inspirasi bagi pengusaha 
ekowisata nasional untuk melibatkan pelajar sekolah 
menengah dan perguruan tinggi di berbagai kota 
besar di Indonesia yang memiliki willingness to pay 
untuk melakukan perjalanan ekowisata yang aman dan 
bernilai akademis. 

Keberhasilan Ekowisata ala Opwall bukan tanpa 
kendala oleh rumitnya birokrasi. Terbangunnya 
semangat baru untuk mendorong investasi melalui 
penyederhanaan Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam 
(IUPJWA), Izin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam 
(IUPSWA), ditambah terbitnya Undang-Undang Cipta 
Kerja diharapkan akan mendorong berkembangnnya 
model ekowisata ala Opwall di Indonesia (Bogor, 21 
Oktober 2020).
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JANGKA IMAH –JANGKA BENAH– JANGKA GENAH 
MENATA KALIMANTAN TENGAH YANG SOLUTIF

Oleh: Ir. Petrus Gunarso, M.Sc., Ph.D., IPU
Pengamat Perhutanan Global - RJR

Sejarah Kalimantan Tengah 
bermula dan berulang dengan 
konflik mengenai alokasi 
sumberdaya alam, khususnya 
sumberdaya hutan. Di masa 
penjajahan, wilayah Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Selatan 

adalah satu bentang alam dan menjadi satu provinsi 
dengan ibukota di Banjarmasin. Setelah kemerdekaan, 
dipisahkan antara Kalimantan Tengah yang sekarang 
ini dari Kalimantan Selatan pada tahun 1957. Gubernur 
pertama Kalimantan Tengah ditunjuk dari suku Dayak 
yaitu Tjilik Riwut. Kalimantan Tengah ketika itu itu 
masih hutan belantara dan kaya akan sumberdaya 
hutan. 

Pada awal masa Orde Baru –seluruh Kalimantan 
Tengah diasumsikan sebagai Kawasan hutan. Bahkan 
sampai dengan tahun 1982, dalam tata Guna Hutan 
Kesepakatan (TGHK), seluruh Kalimantan Tengah 
ditunjuk sebagai kawasan hutan. Oleh karena itu –di 
awal 90an, sering terjadi anekdot yang menyatakan 
bahwa Palangkaraya– ibukota Kalimantan Tengah itu 
berada seluruhnya di kawasan hutan produksi.

Pada masa awal orde reformasi, telah terjadi 
perubahan yang cukup signifikan dalam alokasi 
sumberdaya lahan bagi kegiatan non kehutanan. 
Proporsi antara Kawasan hutan dan non Kawasan 
hutan dalam Perda 8/2003 adalah 67% Kawasan hutan 
berbanding 33% Kawasan non hutan. Namun demikian 
Perda ini tidak diakui oleh Kehutanan dan terus 
diupayakan adanya padu serasi dengan TGHK, dengan 
target memperluas kawasan hutan. 

Ketika perda tata ruang 8/2003 sudah dimanfaatkan 
oleh para bupati untuk mengeluarkan persetujuan 
lokasi pembangunan perkebunan, khususnya sawit, 
maka perkembangan sawit di Kalimantan Tengah 
berkembang cepat mulai tahun 2005 sampai dengan 
2015. Pertumbuhan kebun sawit pada tahun 2015 

tersebut telah mencapai 1.3 juta hektar1. Masa-masa 
dari jaman kemerdekaan sampai dengan tahun 2015 –
alokasi sumberdaya alam di Kalimantan tengah diwarnai 
dengan kepentingan sesaat dan untuk kepentingan 
penguasa saat itu– masa inilah yang dimaksud dengan 
jangka IMAH.

JANGKA IMAH
Apa itu jangka imah? Jangka imah atau kepentingan 

jangka pendek penguasaan kawasan hutan agar dapat 
mengeluarkan ijin yang sejak awal ditengarai terjadi 
ekonomi biaya tinggi. Biaya pelepasan Kawasan hutan 
–dalam bisnis lahan telah banyak diungkapkan2. Maka
jangka imah ini telah menimbulkan ketidak adilan
dan arogansi sektoral –karena dorongannya adalah
menguasai seluas-luasnya kawasan hutan– untuk
seluas-luasnya pula bisa melepaskannya. Dalam tata
ruang 5/2015; hutan produksi konversi dialokasikan
seluas 2.5 juta hektar dengan mempersempit ruang APL 
dari 27% menjadi “hanya” 17%. Tetapi selama periode
2008 sampai dengan 2014, terjadi pelepasan Kawasan
hutan seluas hampir 300.000 ha3.

Pelepasan yang berprinsip jangka imah ini terbukti 
bahwa selama ini di Kalteng pelepasan Kawasan 
hutan terjadi paling banyak. Paling luas dan ternyata 
menghasilkan sawit yang paling produktif.

Pelepasan Kawasan hutan menjadi kacau karena 
Tata Ruang yang baru bukan memperluas APL, tetapi 
justru memperluas Kawasan hutan.

JANGKA BENAH
Putusan MK 2011 merupakan awal terjadinya jangka 

benah. Jangka dimana terjadi pembenahan alokasi 
Kawasan hutan baik untuk kepentingan perusahaan 
maupun untuk masyarakat hukum adat. Dua putusan 

1 https://kalteng.bps.go.id/indicator/54/569/2/kelapa-sawit.html
2 https://bangazul.com/permasalahan-hutan-di-indonesia/
3 http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/02/Data-
Pelepasan-Kawasan-Hutan.pdf
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MK mengenai kehutanan lahir dari Kalimantan Tengah.
Walaupun para Bupati dan Walikota telah 

memanfaatkan Perda Tata Ruang, Kehutanan tetap 
belum mau menerimanya sebagai Tata Guna lahan –dan 
terus melakukan klaim Kawasan hutan yang jauh lebih 
luas proporsinya dibanding Kawasan non Kehutanan. 
Pada waktu itu populasi penduduk Kalimantan Tengah 
memang masih relative kecil– masih kurang dari 2 
juta orang. Dengan luas propinsi (15,3 jt ha) atau lebih 
kurang 1.5 kali pulau Jawa, maka lahan di Kalimantan 
memang sangat luas. Kalimantan Tengah merupakan 
provinsi terluas ke 2 saat ini, setelah Papua. 

Untuk kepentingan konservasi sumber daya alam 
ditunjuklah dua Taman nasional yaitu TN Sebangau 
dan TN Tanjung Puting –dengan luas keduanya 
mencapai 1 juta hektar (10%) dari seluruh daratan 
Kalimantan Tengah. Belum lagi Taman nasional 
Bukit Baka Bukit Raya yang berada di perbatasan 
dengan Kalimantan Barat. Walaupun sebagian besar 
wilayahnya di Kalimantan Tengah, tetapi kantor balai 
Taman nasionalnya berada di wilayah Kalimantan 
Barat. Dengan hutan lindung dan Cagar Alam serta 
Suaka margasatwa yang ada– maka telah ditunjuk 
wilayah konservasi seluas lebih dari 10% dari total 
Kawasan Propinsi Kalimantan Tengah, melebihi target 
internasional untuk suatu bentang alam saat itu. 

Pada saat itu luas Taman Nasional lebih luas 
dibanding dengan luas untuk pemukiman. Alokasi 
untuk orang utan dan sejenisnya jauh lebih luas 
dibanding alokasi untuk masyarakat yang tinggal di 
dalam provinsi tersebut. 

Muncullah perlawanan dari para bupati melalui MK 
–bahwa kehutanan tidak boleh begitu saja menunjuk
dan mengklaim Kawasan hutan. MK mengabulkan
permohonan para Bupati dan menghilangkan kata
atau dalam UU 41; dalam hal penataan Kawasan hutan. 
Jadi menurut MK, Kehutanan harus menetapkan
Kawasan hutan setelah menunjuknya. Untuk itu
Langkah yang harus ditempuh oleh Kehutanan adalah,
menunjuk, melakukan penataan batas, memetakan,
dan menetapkan.

Putusan MK memang tidak berlaku surut; 
tetapi berlaku ke depan. Oleh karena itu muncullah 
pemahaman –apa yang pernah ditunjuk sebelum 
putusan MK tetaplah berlaku. Padahal secara common 

sense– ya misalkan penunjukan masih berlaku – tetapi 
Kehutanan harus segera melakukan penetapan! Sesuai 
arahan dari MK!

Yang justru menjadi konflik baru adalah munculnya 
Perda 5/2015 mengenai Tata Ruang Propinsi –yang 
membatalkan Perda sebelumnya. Padahal dalam perda 
yang baru ini, proporsi hutan dan non hutan kembali 
pada era penunjukan– yaitu 17% non hutan dan 83% 
Kawasan hutan. Bila dibayangkan perbedaan 33% 
menjadi 17% - ada perbedaan seluas 16% dari yang 
semula non hutan kembali menjadi Kawasan hutan. 
16% dari 15 juta ha itu adalah seluas 0.16 x 15 juta ha = 
2.4 juta ha. (Perda 5/2015 banyak mengadopsi SK 
Penunjukan Menhut 529/2012)

Angka tersebut tidak terlalu jauh dengan luasan 
kebun sawit di Kalimantan Tengah seluas 1.82 juta 
ha4. Prosesnya tentu bertentangan –antara Keputusan 
Bupati dengan Klaim Kehutanan. Bupati yang 
mendasarkan pada Perda No. 8 tahun 2003 –pasti akan 
menjadi bersalah karena mengeluarkan persetujuan 
lokasi tanpa pelepasan Kawasan hutan– karena 
Kawasan hutan bertambah 16% sejak Perda 2003. 

Jika masalah tersebut di atas tidak segera 
diselesaikan –maka perebutan kewenangan yang 
bermula dari perebutan jangka imah diusulkan menjadi 
jangka benah oleh teman-teman kehutanan. Apa itu 
jangka benah?

Usulan pembenahan yang bersifat sepihak masih 
muncul sampai saat ini. Namun pembenahan seperti 
itu rasanya adalah utopia. Jangka benah merupakan 
usulan solusi di mana sawit yang terlanjur ditanam –
dan berada di dalam Kawasan hutan akibat penunjukan 
yang semena-mena. Dikatakan semena-mena karena 
tidak jleas kriteria ilmiahnya. Memang dibentuk team 
terpadu– tetapi keputusan sepertinya tidak didasarkan 
pada kriteria evaluasi lahan yang scientific, tetapi lebih 
ke subyektivitas dari tim terpadu atau yang terkuat 
suaranya dalam Timdu dimaksud.

Jika usulannya adalah jangka benah –memberi 
waktu satu kali daur kemudian ditebang atau dicampur 
dengan tanaman hutan– pada saatnya tanaman 
sawit harus ditebang setelah mencapai usia daur 25 
tahun. Ada juga rencana penyelesaian melalui konsep 

4 CIFOR Working Paper 247 di https://www.cifor.org/publications/pdf_
files/WPapers/WP247Wibowo.pdf
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Perhutanan Sosial.

JANGKA GENAH
Perlu penataan ruang yang disepakati para pihak. 

Tata Ruang Kesepakatan menjadi sebuah keniscayaan. 
Melihat Kalimantan Tengah yang rusak tata ruangnya 
dan belum adanya titik temu serta kesepakatan ruang, 
di sana muncul begitu banyak proyek strategis yang 
tumpang tindih dengan Kawasan hutan. Hal ini bermula 
dengan putusan MK yang relative mendua; menyatakan 
penunjukan sebelum putusan MK dinyatakan masih 
berlaku. Itulah maka di tahun 2015 Tata Ruang Kalteng 
masih hampir sepenuhnya menggunakan panduan SK 
Menteri Kehutanan 529.

Usulan Kehati dan UGM untuk jangka benah –
masih berpihak pada kepentingan kehutanan semata. 
Hasilnya ke depan pasti akan sulit.

Maka kini diusulkan jangka genah –dalam Bahasa 
Indonesia genah– sama dengan good governance. Jika 
kebun secara scientific ditetapkan, tata ruang secara 
scientific ditetapkan, maka hal itu jelas lebih genah –
lebih baik lebih tertata. 

Untuk bisa melakukan jangka genah maka perlu 
langkah. Langkah pertama inventarisasi/sensus 
ulang lahan seluruh propinsi. Ronanya dipetakan 
dan dikaji secara ilmiah – wilayah mana yang harus 
dipertahankan sebagai hutan, dan wilayah mana yang 
boleh terus berlanjut dengan kebun. Tidak semua harus 

kebun sawit, tetapi boleh kebun karet, kebun campuran, 
sawah, dsb. perlu diakomodir bagi warga Kalteng. 

Langkah kedua adalah mendapatkan support dari 
para pihak mengenai pembiayaan dan pelaksanaan 
sensus lahan dimaksud. Siapa para pihak yang 
berkepentingan?

Apakah mereka yang berkepentingan atas kepastian 
lahannya mau membiayai – jika langkah ini memberi 
kepastian kepada mereka?

Langkah ke tiga diadakan penyuluhan kepada 
semua pihak yang berkepentingan – untuk ikut dalam 
program ini. Bagi mereka yang tidak ikut program – 
maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan 
yaitu kepastian lahannya.

Langkah ke empat penetapan oleh pemerintah – 
sertifikat bagi pemilik; HGU bagi perusahaan, dan tata 
batas temu gelang bagi Kawasan hutan. Jika semua 
telah sepakat dan semua telah melakukan penataan 
batas – maka dalam dua tahun masalah ini akan selesai.

Langkah ke lima adalah menghitung keuntungan 
ekonomi bagi pemerintah dan bagi para pihak. 
Mendokumentasikannya dan menjadikannya sebagai 
sebuah SOP penyelesaian lahan di propinsi2 lain – 
misalnya Riau, Sumut, Sumsel, Lampung dan provinsi2 
lain yang sarat dengan permasalahan tumpang tindih 
lahan.

Jakarta 18 Oktober 2020

Bantaran sungai
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Dalam dinamika pembangunan 
kehutanan di Indonesia, terutama 
yang berkaitan dengan upaya 
konservasi dan pengelolaan 
sumberdaya hutan, kita sering 
disuguhkan menu dan perdebatan 
antara kelompok pandangan yang 

mewakili kepentingan masing-masing. Misalnya 
kelompok konservatif yang selalu memandang rakyat1 
sebagai faktor ancaman terhadap upaya-upaya 
konservasi yang dilakukan. Kemudian kelompok 
ekopopulis yang lebih melihat rakyat sebagai 
penanggung resiko terbesar berbagai dampak kerusakan 
hutan, sehingga perlu mendapat perlindungan, dan 
meyakini bahwa rakyat sebenarnya lebih memiliki 
potensi dan kemampuan melakukan konservasi. 
Sementara kelompok developmentalis berpendapat 
bahwa degradasi sumberdaya hutan itu disebabkan 
masalah kemiskinan. Kelompok terakhir ini juga 
melihat pihak yang lain terlalu romantis dan 
mengabaikan persoalan kemiskinan. Jejak nafas ketiga 
kelompok tersebut banyak mewarnai perdebatan 
selama ini dan cukup kental mewarnai berbagai ulasan 
baik pada hasil-hasil studi maupun kajian program 
pembangunan sektor kehutanan khususnya perhutanan 
sosial. 

Sementara Pemerintah sendiri sejak Tahun 2004 
mendefinisikan bahwa Pengelolaan Hutan Berbasis 
Masyarakat2 adalah sistem pengelolaan sumberdaya 
hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan 
hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat 
setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari, dan 

1 Rakyat yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal di dalam 
dan sekitar kawasan hutan.
2 Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-
II/2004

dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis 
pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip: manfaat dan lestari, swadaya, 
kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, 
bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif. 
Lengkap!

Lebih tegas membuka ruang yang lebih besar 
melalui Perhutanan Sosial (PS)3 yakni sistem 
pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam 
kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang 
dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkat-
kan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan 
dinamika sosial budaya. Pemerintah untuk periode 
2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk PS, 
melalui skema: (1) Hutan Desa (HD) dengan tenurial 
HPHD atau Hak PS Desa; (2) Hutan Kemasyarakatan 
(HKm), izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin 
Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan; (3) Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah 
IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat; (4) Hutan Adat 
(HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman 
Hutan Adat; dan (5) Kemitraan Kehutanan (KK) dalam 
bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan 
Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan 
Hutan PS di Pulau Jawa.

RUANG KELOLA DIBUKA, TAK SEMUDAH 
MEMBALIK TANGAN?

Sampai menjelang akhir 2020, PS sebagai kebijakan 
yang membuka ruang kelola rakyat, telah memberikan 
legalitas seluas 4.4 Juta hektar dari 12.7 juta hektar yang 
dialokasikan. Sebuah capaian yang luar biasa ditengah 
persoalan tata kelola pertanahan di Indonesia yang carut 
marut. Hal ini ditandai dengan praktik administrasi 
pertanahan ganda yang menyebabkan kerancuan 

3 Permen LHK No.83/2016.

MEMASTIKAN RUANG KELOLA RAKYAT:
USAHA KEHUTANAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh: Diah Y. Suradiredja
Pemerhati Kehutanan
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pada pengakuan hukum tentang hak atas tanah dan 
pengaturan penguasaan lahan. Praktek administrasi 
pertanahan ganda menyebabkan lambatnya pengakuan 
hak atas tanah bagi masyarakat yang tinggal di dalam 
dan sekitar kawasan hutan, membatasi akses mereka ke 
sumberdaya, dan memicu kemiskinan. 

Kepemilikan lahan yang tidak jelas secara hukum 
telah meningkatkan peluang terjadinya konflik tanah 
yang mengancam mata pencaharian masyarakat hutan, 
serta mendorong deforestasi dan degradasi hutan. 
Yurisdiksi yang tumpang-tindih dan tidak jelasnya 
batas hutan menghambat upaya untuk pemberian 
legalitas PS, terutama di Pulau Jawa.

PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN PASKA 
IJIN PS

Setelah paska ijin, momentum untuk menggerakan 
Ruang Kelola menjadi Ruang Hidup masyarakat desa 
hutan menjadi ranah untuk mengembangkan potensi 
usaha (baik di kawasan produksi maupun lindung), 
dengan investasi yang tidak sedikit. Peran pendamping 
(pemerintah maupun non pemerintah) memerlukan 
amunisi baik dari sisi dana, kapasitas dan jumlah. Hal 

ini yang menjadi persoalan mendasar yang memerlukan 
tindakan cerdas.

Sumber: Direktorat Jenderal PSKL, 2020

Kenyataan bahwa kondisi ekonomi yang mayoritas 
(70%) masyarakat miskin (petani dan buruh tani 
dengan rata-rata luas kepemilikan lahan yang relatif 
kecil kurang dari 0.25 ha), intensitas, kuantitas dan 
kualitas interaksi masyarakat dengan hutan ini sangat 
beragam, mulai dari interaksi primer untuk pemenuhan 
kebutuhan pangan dan papan, hingga kebutuhan lahan 
kelola pertanian. 

Capaian terbentuknya 7,405 KUPS sampai 

Sumber: Direktorat Jenderal PSKL, 2020
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dengan Bulan Oktober 2020, memperlihatkan upaya 
pengelolaan usaha kehutanan di PS yang pesat. Beragam 
hasil dari usaha kehutanan bukan saja pada hasil usaha 
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti madu, lada, 
rotan, dan lainnya, namun sudah merambah pada usaha 
ekowisata dan peluang pada kontribusi REDD+ yang 
memperkenalkan sistem “Insentif” yaitu pembayaran 
imbal jasa atas usaha yang dilakukan untuk menahan 
deforestasi dan degradasi hutan. 

USAHA KEHUTANAN UNTUK KESEJAHTERAAN 
RAKYAT

Usaha kehutanan dalam PS, sesungguhnya tidak 
hanya pada usaha kehutanan yang berorientasi 
ekonomi. Lima skema dalam PS membuka ruang 
hidup bagi rakyat. Ruang hidup ini melingkupi semua 
aspek dalam kehidupan rakyat, petani utamanya, 
mulai dari ekonomi, social dan ekologi kehidupannya. 
Sebuah ruang besar yang melibatkan mereka dalam 
perlindungan sumberdaya alam berkelanjutan, dimana 
usaha kehutanan bukan melulu urusan produksi dan 
pasar, urusan modal dan keuntungan, tapi lebih luas 
pada keberlanjutan pengelolaan oleh rakyat yang 
lestari.

Ada banyak faktor pendorong dari capaian di atas, 
antara lain, efektifnya pengelolaan hutan oleh rakyat di 
ruang kelola mereka, hingga terobosan pada pemasaran 
hasil produk hutan utamanya produk yang dihasilkan 
oleh masyarakat penggarap hutan yang sebagian besar 
berupa HHBK. Usaha-usaha unggulan dari hasil PS 
pada wilayah-wilayah tertentu, diakui telah dapat 

memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap 
manfaat ekonomi maupun lingkungan. Sebagai contoh 
di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sebagian 
besar desa yang menjadi lokasi HKm adalah merupakan 
sumber pendapatan yang mengembalikan pekerja 
migran yang bekerja di perkebunan-perkebunan 
kelapa sawit di Malaysia dan negara-negara lainnya. 
Pendapatan tersebut bersumber dari jenis komoditi 
yang bernilai ekonomi tinggi utamanya bambu, madu, 
kemiri, dan durian.

Usaha Kehutanan PS yang saat ini terbukti berhasil 
dan memiliki potensi ruang kelola dan perlindungan 
sumberdaya hutan, adalah usaha eko wisata. Salah 
satu yang dapat dilihat adalah Hutan Kemasyarakatan 
(HKm) Seberang Bersatu yaitu kelompok masyarakat 
yang mengelola kawasan hutan mangrove dan hutan 
pantai yang ada di Desa Juru Seberang, Kabupaten 
Belitung. Mereka telah mendapatkan pengesahan 
melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) No. SK.79/MenLHK-II/2015 tentang 
penerapan areal kerja HKm Seberang Bersatu seluas 
757 ha. Selain itu, HKm Seberang Bersatu mendapatkan 
pula izin pengusahaannya yang telah disahkan melalui 
SK Gubernur Bangka Belitung No:188.44/717/
DISHUT/2015 Tentang Pemberian Izin Usaha 
Pemanfaatan (IUP) HKm.

HKm Seberang Bersatu memiliki unit usaha 
berbentuk koperasi yang bernama Kelompok Tani 
Seberang Bersatu. Koperasi ini berdiri tanggal 20 
Desember 2015. Dengan wilayah kerja meliputi 
Dusun Juru Seberang dan Teluk Dalam, Kecamatan 

Photo credit by WARSI 2019 Photo credit by Diah Suradiredja, 2020
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Tanjung Pandan Belitung. Koperasi ini mengelola 
semua kegiatan usaha yang ada di Kawasan HKm 
Seberang Bersatu meliputi kuliner, wisata, pertanian 
serta perikanan. Belitung Mangrove Park (BMP) salah 
satu unut usaha mereka adalah kawasan wisata yang 
dibangun dengan memanfaatkan lahan bekas tambang 
untuk dijadikan kawasan wisata hutan mangrove. 
Dengan mengedepankan konsep wisata alam, BMP 
menjadi destinasi ekowisata, pendidikan, sumber mata 
pencaharian, dan sekuestrasi karbon di masa depan. 
Kawasan wisata BMP juga dikembangkan sebagai 
upaya mengurangi dampak perubahan iklim kepada 
ekosistem dan masyarakat yang ada di daerah pesisir.

Photo credit by HKm Sebrang Bersatu, 2020

Pendampingan pada KUPS ditingkat tapak 
dalam mengembangkan usaha kehutanan ini juga 
memberikan dampak pada penguatan kelompok-
kelompok perempuan. Di beberapa desa dimana PS 
berada telah ada kelembagaan petani seperti kelompok 
tani, kelompok wanita tani, dan kelembagaan lainnya. 
Saat ini terdapat cukup banyak kelompok perempuan 
yang tersebar di pada banyak lokasi PS. Mereka 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi dan 
konservasi. 

Mengapa peran perempuan? Karena dalam rumah 
tangga petani, peran perempuan cukup dominan dalam 
pengambilan keputusan pada semua bagian pengelolaan 
mulai dari urusan kepemilikan, pengelolaan (persiapan 
lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman), 

panen, pasca panen sampai pemasaran. Umumnya 
para perempuan bekerja dalam diam bahkan menjadi 
“pembisik” suaminya dalam hal pengambilan keputusan 
dalam perencanaan jenis tanaman semusim yang akan 
ditanam pada lahan, sampai dengan pengambilan 
keputusan untuk mengambil kredit usaha.

1. Identification	note	(2014)
2. Project	design	document

(2014)
3. Project	validation	(2015)
4. Annual	report	(2014-2015)
5. Certified	carbon	emmision

(2016)

Voluntarily Community REDD+Project

Usaha kehutanan lain yang memiliki potensi bagus 
adalah community carbon yang dikembangkan bersama 
masyarakat pemilik ijin 5 Hutan Desa (HD) dan 
WARSI, sebuah LSM di Sumatera yang mendampingi 
beberapa program PS di Pulau Sumatera. Lokasi usaha 
kehutanan ini terletak di tengah-tengah pulau Sumatera 
dari Bukit Barisan hingga ke TNKS. Merupakan hutan 
dataran rendah tersisa di Sumatera. Secara hidrologis 
merupakan hulu aliran sungai Batanghari, dan 
merupakan koridor satwa menghubungkan TNKS dan 
TN Bukit Dua Belas, TN Tiga puluh dan TN Berbak, 
kaya akan flora dan fauna. Merupakan wilayah sebaran 
Orang Rimba. 

Kawasan ini telah menjadi wilayah HD pertama di 
Indonesia diikuti 4 hutan Desa lainnya. Di wilayah yang 
memiliki ancaman dari berbagai sumber (kebakaran 
hutan, illegal loging, dan alih fungsi) di kawasan 
hutan lindung ini, menjadi salah satu alasan WARSI 
mencari strategy untuk usaha kehutanan Hutan Desa 
yang melindungi ekosistem disana. Proses yang cukup 
lama sejak Tahun 2013, telah membuahkan hasil usaha 
kehutanan dan sedang dinikmati rakyat di 5 HD Bujang 
Ramba.
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Photo credit by WARSI 2014

Setiap HD sudah dua kali mendapatkan imbal jasa 
karbon pertama Rp 300 juta (2019) dan pembelian 
kedua (2020) Rp 1 M. Skema Benefit Sharing yang 
disepakati dengan 5 KPHD di Bujang Raba. 
Pembelajaran yang mereka catat dari usaha ini 
bahwa skema PS terbukti mampu mendukung 
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan 
capaian target NDC. Usaha kehutanan berupa 
pengelolaan karbon hutan, merupakan potensi 
besar yanga mmerlukan pendampingan teknis ses-
uai dengan mekanisme yang berlaku, serta layak 
mendapatkan insentif yang berikan atas usaha 
penurunan emisi. Dana Benefit sharing tidak 
hanya dikembalikan ke pengelolaan kawasan, tapi 
juga dipergunakan untuk dana social dan pening-
katan ekonomi masyarakat. 

TANTANGAN YANG HARUS DIBENAHI
Dari evaluasi keberhasilan pelaksanaan PS, yang 

dihadapi petani pengelola PS dalam usaha kehutanan, 
umumnya tidak saja menyangkut stock dan kualitas 
modal manusia (human capital) dan modal sosial (social 
capital) dan infrastruktur (physical capital), tetapi 
juga menyangkut penguasaan terhadap sumberdaya 
alam (natural capital) dan modal keungan (financial 
capital). Petani juga masih terlibat dalam sistim ijon 
dimana sebagian petani menjual produk HHBK seperti 
kemiri, rotan, dan durian kepada pengijon. Posisi tawar 

petani juga relatif lemah dihadapan para tengkulak.
Persoalan legalitas lahan sebagaimana yang 

diuraikan di atas menunjukan bahwa keberadaan 
usaha kehutanan dalam PS adalah sebuah ruang yang 
dihajatkan untuk dapat menjawab berbagai persoalan, 
dan masih memerlukan upaya yang lebih serius dari 
berbagai komponen, mulai dari hulu hingga hilir. 
Pembangunan PS harus dilihat dalam sebuah bentang 
ruang kelola usaha kehutanan dari hulu sampai hilir. 
Keterkaitan dari setiap aspek dalam pengembangannya 
tidak dapat dipandang secara sederhana, karena 
persoalan lapangan dan persoalan sosial sangat 
bervariasi dan memerlukan kerja kolaboratif dari para 
pihak.

Tantangan yang harus dibenahi adalah 
menghilangkan anggapan bahwa selama ini program 
pemberdayaan masyarakat desa hutan masih bertumpu 
pada sumber daya eksternal, terutama dalam hal sumber 
daya manusia untuk fasilitasi atau pendampingan; 
dan sumber daya finansial yang digunakan untuk 
membiayai program. 

Tidak berjalannya usaha kehutanan di PS di banyak 
tempat, salah satunya disebabkan terbatasnya jumlah 
dan kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya 
anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah yang bisa 
didayagunakan. Beberapa faktor yang menyebabkan 
pemerintah daerah enggan untuk mendorong program 
PS pada umumnya adalah persepsi bahwa program 
tersebut tidak membuka peluang investasi untuk 
meningkatkan pendapatan daerah dan identik sebagai 
proyek Pemerintah Pusat khususnya KLHK.
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PENDAHULUAN
Sebentar lagi para rimbawan 
sedunia akan menyelenggarakan 
Kongres Kehutanan Dunia Ke-15 
(World Forestry Congress XV) di 
Ceox-Seoul Korea Selatan pada 
tanggal 24-28 Mei 2021. Tema 

yang diusung adalah “Building a Green, Healthy 
and Resilient Future With Forests”, dengan 
lima sub tema yaitu (1) Turning the Tide: Reversing 
Deforestation and Forest Degradation, (2) Nature-
Based Solutions for Climate-Change Adaptation and 
Mitigation and Biodiversity Conservation, (3) The 
Green Pathway to Growth and Sustainability, (4) 
Forest and Huma Health: Revisting the Connection, 
(5) Managing and Communication Forest Information
and Knowledge, dan (6) Firest Without Boundaries:
Enhanching Management and Cooperation. Tema
yang sangat luas ini mencerminkan tuntutan terhadap
peran hutan dan kehutanan yang semakin meluas dan
mengglobal yang tidak hanya untuk manfaat ganda dari
hutan (multiple use principle) pada Kongres Kehutanan 
ke V di Seattle-Amerika Serikat atau Forest for People
pada Kongres Kehutanan VIII di Jakarta-Indonesia.

Tuntutan ini sejalan dengan munculnya “kekuatan” 
yang menyebabkan perubahan-perubahan dunia saat 
ini dan ke depan. Dalam Bukunya “The World In 2050 
Four Forces Shaping Civilization’s Northeren Future”, 
Laurence C. Smith (2011) menyatakan bahwa ada 
empat kekuatan global dan satu teknologi yang akan 
mengubah dunia pada tahun 2050. Kekuatan global 
pertama adalah demografi, secara esensial naik, turun, 
dan pergerakan dari populasi manusia. Pada dua belas 
ribu tahun yang lalu masyarakat manusia sebagai 
pemburu dan peramu dimana manusia hidup dalam 
mobiitas kelompok yang kecil, bumi hanya di huni oleh 

satu juta orang. Kemudian setelah masyarakat manusia 
menetap dan berbudiaya pertanian pertumbuhan 
masyarakat manusia meningkat, dan secara signifikan 
meningkat tajam setelah terjadi revolusi industri dimana 
laju pertumbuhan penduduk dunia meningkat secara 
eksponensial. Laporan yang disusun oleh Departemen 
Populasi Divisi Urusan Sosial dan Ekonomi PBB pada 
Rabu, 21 Juni 2017, memperkirakan bahwa populasi 
dunia saat in mencapai hampir 7,6 miliar dan akan 
meningkat menjadi 8,6 miliar pada tahun 2030 sebesar 
9,8 miliar pada tahun 2050 dan 11,2 miliar pada tahun 
2100. 

Kekuatan global kedua terkait dengan kekuatan 
global pertama yakni kekuatan permintaan akan sumber 
daya alam (natural resources), jasa alam (natural 
services) dan gene pool dari planet kita. Sumber daya 
alam berupa asset sumber daya alam terbatas seperti 
hydrocarbon, mineral, fossil, groundwater; dan asset 
sumberdaya yang dapat pulih seperti photosintesis, 
penyerapan karbon dioksida oleh laut dan hutan, 
dan lebah pekerja untuk polinasi tanaman. Gene pool 
mencakup keanekaragaman genetik, species, maupun 
ekosistem dari semua kehidupan organisme yang ada 
di permukaan bumi. Kekuatan global ketiga adalah 
globalisasi. Globalisasi diartikan sebagai serangkaian 
proses ekonomi, sosial, dan teknologi yang membuat 
dunia lebih terhubungkan dan saling tergantung. Pada 
saat sekarang ini kita merasakan keadaan globalisasi 
bagaimana masalah covid yang semula hanya penyakit 
endemik di Wuhan China sekarang telah mengglobal 
menjadi pandemi di seluruh dunia, dan tidak ada satu 
negara pun yang tidak terdampak. Yang berbeda hanya 
tingkat skala keparahannya. Dan kekuatan global 
keempat adalah perubahan iklim. Secara sederhana 
bahwa aktivitas industri dari manusia telah mengubah 
komposisi kimia dari atmosfir yang secara keseluruhan 

MODEL SWALAYAN HUTAN DALAM SKALA KECIL: 
TATANAN BARU BISNIS KEHUTANAN UNTUK 

KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh: Dr. Ir. Endang Hernawan, M.T, M.Si, IPM

Lektor Kepala pada Program Studi Rekayasa Kehutanan-SITH Institut Teknologi Bandung (endang@sith.itb.ac.id)
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menyebabkan meningkatnya temperatur, dan dunia 
menjadi lebih panas. Hal ini secara akumulatif 
menyebabakan perubahan iklim dunia.

Barangkali tema Kongres Kehutanan Duni ke XV ini 
ingin menjawab semua ini melalui atau bersama hutan. 
Bisakah kehutanan memenuhinya dan bagaimana 
caranya? Inilah tantangan bagi Rimbawan sekarang 
dan ke depan. Menurut Bettinger et.al (2009) dalam 
bukunya “Forest Managemet and Planning”, bahwa 
setidaknya ada delapan tantangan yang dihadapi 
manager hutan dewasa ini dan ke depan yakni (1) 
Tantangan Ekonomi: tugas seorang manager hutan 
dalam usaha kehutanannya membuat profit, break even 
point, operasi dengan badget tertentu, menghasilkan 
income, atau usaha kehutanan memiliki persaingan 
tingkat pengembalian dengan investasi lain; (2) 
Tantangan Lingkungan: manager hutan harus tetap 
berkomitmen dengan pemeliharaan dan pembangunan 
habitat hidupan liar, kualitas air, kualitas tanah, 
kualitas udara, keanekaragaman hayati dan habitat 
ikan; (3) Tantangan Hukum dan Peraturan: manager 
hutan dalam menjalankan usahanya harus “comply” 
terhadap hukum dan peraturan yang tidak hanya 
masalah ketenaga-kerjaan, hak azasi manusia, tetapi 
masalah lingkungan; (4) Tantangan Sosial: terkait 
dengan dampak operasi manajemen hutan terhadap 
penduduk sekitar; (5) Tantangan Kepemilikan Lahan: 
kepemilikan lahan publik (negara) dan lahan milik 
akan mempengaruhi dalam memastikan manajemen 
lestari, mempengaruhi aksi manajemen; (6) Tantangan 
6 teknologi: mempengaruhi proses perencanaan; (7) 
Tantangan 7 sistem silvikultur atau metode pemanenan: 
mempengaruhi cara pembangunan dan produksi hasil 
hutan; dan (8) Tantangan 8 Periode Waktu Produksi 
Yang Lama: mempengaruhi outcomes dan potensi 
resiko terhadap lingkungan dan manusia. Kedelapan 
tantangan akan mempengaruhi perencanaan hutan 
dalam menghadapi permasalahan yang tidak menentu 
ke depan, yang harus memperbanyak rencana aksi 
terkait cakupan areal yang luas dan periode waktu yang 
lama.

Berdasarkan perubahan tantangan yang dihadapi 
para Rimbawan sekarang dan kedepan tersebut, maka 
kita memerlukan Rasionalisasi Pengelolaan 
Hutan Baru. Salah satu bentuk rasionalisasi 

pengelolaan hutan baru adalah merancang hutan 
sebagai penyedia berbagai barang dan jasa hutan atau 
sebagai swalayan hutan yakni kayu, hasil hutan 
bukan kayu, dan jasa ekosistem hutan lainnya.

MENGAPA HARUS MENJADI SWALAYAN HUTAN?
Indonesia mewarisi kebijakan pengelolaan hutan 

dari Pemerintah Hindia Belanda pada zaman Gubernur 
Jenderal Daendels yang memberlakukan bahwa hutan 
adalah “domain” negara, hutan harus dikuasasi negara, 
yang diawali dengan mengakuisi hutan yang dikuasai 
perusahan swasta VOC. Meskipun kewenangan 
“menguasasi” bukan berarti memiliki, namun peran 
negara sangat dominan dalam menentukan arah 
perkembangan hutan dan kehutanan di Indonesia 
melalui rangkaian kebijakan. Namun kebijakan yang 
dibangun negara bukan berarti tidak menimbulkan 
paradoksi yang pada akhirnya memberikan feedback 
yang terus menekan sumberdaya hutan secara iterasi. 
Menurut Kartodihardjo (1999), setidaknya ada lima 
paradoksi kebijakan kehutanan sebelum terbitnya 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yakni (1) 
prakondisi versus tidak dipenuhinya asumsi dalam 
teori ekonomi, (2) hutan sebagai modal alam (natural 
capital) tidak dihargai versus keberadaan hutan diukur 
dari keberhasilan usaha hasil hutan, (3) modal sosial 
(sosial capital) tidak dihargai versus modal buatan 
(men-made capital) mendominasi, (4) kapabilitas 
organisasi usaha versus kebijakan pengusahaan yang 
buruk dan (5) kebijakan pelestarian hutan versus 
kepentingan riil. Apa dampak yang terjadi diantaranya 
adalah tidak terjaminnya kepastian usaha, terjadi over 
exploited, pergeseran sosial-kapital masyarakat lokal 
digeser oleh men-made capital orang luar, kinerja 
pengusahaan hutan yang lemah, dan tidak terpenuhinya 
pasokan kayu.

Apakah dengan terbitnya UU No. 41 Tahun 1999 
telah berhenti paradoksi kehutanan di Indonesia? 
Ternyata paradoksi kehutanan di Indonesia terus 
berkembang setidaknya menjadi 8 pradoksi yakni (1) 
biodiversitas versus monokultur, (2) hutan public good 
versus hutan diberlakukan barang private; (3) sejarah 
panjang pengelolaan hutan versus tidak ada praktek-
praktek pengelolaan hutan terbaik, (4) hutan sebagai 
renewable resources pulih versus hutan sebagai 
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un-renewable resources, (5) regulasi yang lengkap 
versus rendahnya efektivitas, (6) implementasi PHPL 
versus kolaps pengusahaan hutan alam, (7) proporsi 
sumberdaya hutan terbesar versus peranan kehutanan 
secara ekonomi tidak signifikan, (8) meningkatnya 
permintaan akan barang dan jasa hutan pada tingkat 
lokal, regional dan global meningkat versus deforestasi, 
illegal logging, rendahnya laju reforestasi dan terjadinya 
korupsi.

Dari perspekti paradoksi yang terus berkembang 
dalam kebijakan dan praktek riil tersebut, ternyata tidak 
terlalu signifikan dengan mereformasi UU No. 5 tahun 
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan 
menjadi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Mari kita lihat bagaimana kinerja pengelolaan hutan di 
Indonesia dewasa ini.

Mari kita bandingkan dengan Finlandia dimana luas 
negaranya 30 juta ha. dan luas hutannya hanya 22.2 

juta ha. dengan hutan produksi seluas 87% atau 19.38 
juta ha., dimana seluas 60% atau 13,37 juta ha. adalah 
hutan milik. Sebagaimana yang dilaporkan Alexander 
er.al (2016), produksi kayunya mencapai 68.035.000 
m3 yang terdiri dari logs sebesar 24.873.000 m3, kayu 
pulp 33.976.000 m3 dan kayu energi 9.186.000 m3. Hal 
yang menakjubkan meskipun hanya memiliki 4 jenis 
kayu yang dominan adalah jenis spruce dan pinus yang 
riap nya rendah, pemilik hutan bersedia menggunakan 
rotasi tebangnya mencapai 70-100 tahun dan tidak 
tergoda untuk mengkonversi hutan dengan tanaman 
perkebunan atau lainnya. Sedangkan kebijakan 
Pemerintah cukup efektif dalam mengendalikan tingkat 
pemanenan dibawah growing-stock tanpa mengurangi 
peranan hutan dalam perekonomian negara dan 
kesejahteraan masyarakatnya. Produktivitas hutan 
tinggi dengan memberikan pendapatan sebesar 
USD14,145 per ha. bagi pemilik lahan. Produk hutan 
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merupakan salah satu komoditas ekspor di Filnadia 
dengan total mencapai €11.6 billion (USD13.125) 
pada 2015. Industri kehutanan menyumbang 4 persen 
dari PDB dan 160.000 pekerjaan langsung dan tidak 
langsung di Finlandia.
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Gambar 2. Pengendalian Pemanenan Selalu Berada di Bawa 
Growing Stock di Finlandia

Apa yang salah dari pengelolaan hutan di Indonesia? 
Dari dari total luas hutan di Indonesia 120 juta dan di 
Finlandia hanya 22.2 juta ha., hutan produksi Indonesia 
mencapai 68.8 juta sedangkan di Finlandia hanya 19.38 
juta, dan dari aspek properti seluruh kawasan hutan 
dimiliki negara sedangkan di Finlandia 60% merupakan 
hutan milik. Alih-alih bagaimana membenahi bentuk 
pengelolaan yang lebih efektif, seperti tidak percaya 
diri, sebagian para Rimbawan Indonesia, meng-klaim 
bahwa Kebun Sawit adalah produk hasil hutan; untuk 
itu kita perlu memastikannya dengan menelusuri 
“pathway” ilmu kehutanan. 

Jadi apa yang harus kita lakukan dalam 
menghadapi paradoksi pengelolaan hutan di indonesia 
ini. Saya berpendapat bahwa sebagai seorang engineer, 
para Rimbawan harus tetap keyakinannya bahwa 
“core business” kita adalah hutan yang berbeda dari 
karakteristik jenis budidaya biologi lainnya. Kedua 
adalah kita harus memanfaatkan kemampuan keilmuan 
dan keprofesionalan insinyur melakukan rasionalisisasi 
pengelolaan hutan baru berbasis karakteristik hutan.

Ada beberapa karakteristik hutan (Chang, 2006) 
yang harus menjadi acuan dalam pengelolaan hutan, 
diantaranya adalah:
1. Hutan pada dasarnya memiliki potensi sebagai

sumberdaya alam yang dapat pulih (renewable
resources), namun dapat menjadi sumberdaya alam 

tidak dapat pulih (exhaustible). Dari perspektif 
manajemen sumberdaya hutan berkelanjutan, 
posisinya berada pada kategori exhaustible dan 
renewable, seperti tabel berikut.

Exhaustible
S

Renewable 
Q

Sterile 1 (Oil) 2 (Water)
Living 4 (Hutan) 5 (Hutan)

Sumber: Lynch, 2009

Dari tabel tersebut, kategori exhaustible 
digambarkan dalam jumlah S (stock) dari 
sumberdaya, sedangkan kategori renewable, rate 
of occureence Q adalah sangat penting. Sedangkan 
“sterile” mengindikasikan secara bio-kimia 
tidak aktif, sedangkan “living” mengisyaratkan 
reproduksi sendiri (Lynch, 2009). Berdasarkan 
posisi sumberdaya hutan seperti itu, maka apabila 
hutan digunakan secara wajar, hutan berperilaku 
sebagai sumberdaya renewable, seperti air 
dan energy matahari, tidak akan habis (cannot 
be exhausted). Namun, berbagai macam tipe 
penggunaan dapat menghancurkan lingkungan 
hutan asli dan menghabiskan hutan. Dalam kasus 
ini, hutan dapat punah atau menjadi nonrenewable 
resources. Tergantung kita, mau menempatkan 
hutan posisi exhaustible atau renewable.

2. Hutan tidak hanya menghasilkan kayu, serat,
makanan, bahan bakar, dan bahan obat-obatan,
tetapi juga menyediakan lingkungan yang
mempengaruhi tanah, hidupan liar, air, dan
atmosfir. Oleh karena itu sumberdaya hutan tidak
hanya dilihat dari sumberdaya kayu semata. Tanah,
air, hidupan liar, ikan, hewan, dan sumberdaya
rekreasi semua terkait dengan hutan. Tanpa
hutan atau jika hutan digunakan tidak benar, akan
menyebabkan sumberdaya akan terdegradasi,
rusak dan hancur.

3. Hutan merupakan “common property” dimana
aktivitas di dalam hutan (in-sites) akan berdampak
pada areal diluar hutan (off-site). Dengan kata lain,
pengaruh aktivitas hutan meluas (site-scale) dari
areal yang berdekatan (local-scale), areal yang
jauh (regional scale), dan area remote (global-
scale), tergantung pada cakupan dan intensitas dari
aktvitas, kondisi iklim, dan sirkulasi general dari
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atmosfir. Di Indonesia, kebakaran hutan besar sejak 
tahun 1997 sampai sekarang mencakup lebih dari 1 
juta ha., menyebabkan asap dan kabut di Singapur, 
Malaysia, dan Brunei, dan areal skitarnya beberap 
minggu. Sekitar 220 juta sampai 290 juta tons CO2 
telah dilepaskan ke atmosfir, sekitar setengah emisi 
tahunan di UK.

4. Hutan tumbuh dan berkembang menjadi terbuka 
terhadap berbagai tekanan dari alam dan aktivitas 
manusia.

5. Sumberdaya adalah konsep yang dibuat manusia 
dimana nilainya tergantung pada manusia yang 
membutuhkannya. 
Kelima karakteristik hutan tersebut hendaklah 

menjadi alasan kita melakukan rasionalisasi 
pengelolaan hutan baru, bukan dari perspektif lain, 
seperti “keterlanjuran” yang terkesan menyerah pada 
keadaan. Dalam mengakomodasi karakteristik tersebut, 
rasionalisasi pengelolaan baru dapat berbentuk 
pengembangan multi usaha kehutanan dengan model 
“swalayan hutan”. Meminjam dari kata asalnya yakni 
Supermarket atau pasar swalayan yang diartikan 
sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-
hari; maka pengelolaan hutan secara swalayan hutan 
memberlakukan hutan sebagai penyedia berbagai 
barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia untuk 
berbagai level baik di tingkat lokal, nasional, regional 
dan global. 

KONSEP DAN DAMPAK MONDEL SWALAYAN 
HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Analog dengan toko swalayan, maka swalayan hutan 
dapat dikategorisasi atas dasar luasan, untuk layanan 
apa yang dimungkinkan dalam pengembangannya. 
Beberapa multiusaha kehutanan menggunakan model 
swalayan berbasis skala usaha, adalah sebagai berikut:
1) Multiusaha Kehutanan skala kecil (0.25 ha. s/d 

1000 ha.): kayu, dan HHBK.
2) Multiusaha Kehutanan skala sedang (1000 ha. s/d 

5000 ha.): kayu, HHBK, jasling simpanan karbon, 
penyediaan air, wisata alam. 

3) Multiusaha Kehutanan skala besar (5000 ha. sd 
20000 ha.): kayu, HHBK, semua jenis jasling. 

4) Multiusaha Kehutanan skala sangat besar (20000 
ha. ke atas): kayu, HHBK, semua jenis jasling.

Dari kategorisasi skala usaha swalayan tesebut, maka 
dapat meningkatkan peran rakyat dalam pengelolaan 
hutan. Namun harus diingat bahwa dari berbagai skala 
usahanya, maka dalam pengembangan multiusaha 
kehutanan, harus tetap berbasis karakteristik hutan, dan 
dalam pengusahaan kawasan hutan produksi, “kayu” 
harus tetap menjadi core business nya. Bila belajar dari 
keberhasilan pengelolaahan hutan Finlandia berbasis 
hutan milik skala kecil, maka pengelolaan hutan oleh 
masyarakat yang tetap berbasis kayu, memberikan 
opportunities cost yang lebih baik dibanding usaha 
lain, sehingga pemilik hutan tidak berkeinginan untuk 
mengganti dengan budidaya tanaman lain.

DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN 
YANG LEBIH BAIK

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam 
pengelolaan hutan, dimulai dari pengelolaan hutan 
oleh perusahaan swasta Belanda VOC pada tahun 1609, 
zaman kolonial Belanda, zaman pra-kemerdekaan, 
zaman orde lama, zaman orde baru dan sekarang era 
reformasi. Dengan hutan sebagai “domain negara”, 
berbagai kebijakan pemerintah terus dilengkapi 
dan disesuaikan dengan perkembangan zaman 
(kadang peraturan opersionalnya disesuaikan tiap 
tahun), namun belum efektif meningkatkan peranan 
hutan untuk kesejahteraan rakyat dan tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap peranan hutan 
untuk kesejahteraannya yang cenderung menurun. 
Indikasinya dilihat dari semangat masyarakat sekitar 
hutan untuk mengkonversi hutan untuk menjadi lahan 
budidaya perkebunan dan pertanian; dan negara seolah 
tidak berdaya. 

Hal ini sangat kontras dengan pengelolaan hutan 
di Finlandia. Sejarah pengelolaan lebih baru 2 abad 
yakni tahun 1886. Undang-undang kehutanan yang 
tegas dan inovatif di Finlandia, dimulai pada tahun 
1886, memiliki pengaruh yang besar pada sumber daya 
kehutanan negara itu, bekerja berdasarkan prinsip 
menggunakan “the carrot”, bukan “the stick”, untuk 
memotivasi orang untuk memenuhi. Konsisten dengan 
budaya mereka, undang-undang kehutanan Finlandia 
bekerja berdasarkan filosofi kerjasama, konsensus 
dan insentif. Meskipun hutannya adalah hutan milik, 
pemerintah melakukan kegiatan invetarisasi secara 
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serius, memastikan growing stock, dan menetapkan 
jatah tebangan yang ditaati pemilik hutan, sehingga 
pengelolaan hutan lestari dapat berjalan. Pemilik hutan 
rakyat bersedia mengelola hutan dengan rotasi tebang 
70-100 tahun karena mekanisme insentif oleh negara
konsisten dilajankan. Pengelolaan hutan berbasis hutan 
miliki skala kecil di Finlandia membentuk 60 persen
dari basis lahan hutan dan menghasilkan 80 persen
kayu yang digunakan oleh industri kehutanan. Pemilik
hutan memainkan peran yang sangat aktif dalam
memaksimalkan pertumbuhan dan hasil di kebun
kayu mereka. Meskipun ada beberapa subsidi dan
insentif pemerintah untuk silvikultur, pemilik lahan
kayu dengan sukarela membayar sebagian dari biaya
persiapan lokasi, penanaman dan penyiangan terkait
dengan pembukaan hutan awal. Saling ketergantungan
pemilik hutan dan ekonomi dipahami dengan baik di
Finlandia di mana terdapat banyak kerjasama antara
pemilik woodlot, pemerintah dan industri. Tidak saling
menekan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi
maupun politik.

PENUTUP
Pengelolaan hutan di Indonesia memiliki sejarah 

panjang, namun masih memerlukan waktu yang 
panjang untuk meningkatkan peranan hutan untuk 
kesejahteraan rakyat. Rasionalisasi pengelolaan 
hutan di Indonesia mutlak segera dilakukan karena 
kecenderungan pengelolaan sumberdaya dewasa 

ini bersifat exhaustible. Pengembangan multiusaha 
kehutanan dengan model swalayan hutan merupakan 
alternatif yang dapat digunakan dengan memberikan 
dukungan pada pengembangan pengusahaan hutan 
skala kecil serta penerapan mekanisme insentif yang 
konsisten.
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PENDAHULUAN
Pertanyaan di judul tulisan 
ini membutuhkan sebuah 
jawaban yang berani tetapi 
dengan argumentasi yang dapat 
dipertanggung-jawabkan secara 
akademik maupun hukum. 

Mengapa demikian? Dalam Pasal 1a UU No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan jelas dikatakan bahwa; 
“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati 
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan”. Hutan dimaksud berada di dalam kawasan 
hutan yang dalam pasal 1b UU yang sama dikatakan 
bahwa: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu 
yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah 
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai 
hutan tetap”. Selanjutnya dalam pasal 4 secara tegas 
dikatakan bahwa semua hutan dalam NKRI dikuasai 
oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Sekalipun di Indonesia juga 
dikenal adanya Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, 
Taman Hutan Rakyat dan lain sebagainya, namun 
yang berada dalam kawasan hutan negara tetaplah 
pengaturan dan pengelolaannya berada di bawah 
kewenangan pemerintah. Ini berarti bahwa tanggung 
jawab terhadap kerusakan dan rehabilitasi hutan juga 
berada –terutama– pada pemerintah.

Berdasarkan laporan Kementerian LHK akhir 2018 
(Laporan Ditjen PDASHL 31 Desember 2018. tentang 
keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan) luas lahan 
kritis dalam kawasan hutan telah mencapai 30,1 juta 
Ha di tahun 2009 dan dilaporkan terus menurun 
sampai saat ini –walaupun sejalan dengan itu– illegal 
logging, kebakaran hutan dan lahan juga terus terjadi 
dari tahun ke tahun. Apakah mungkin jika ada 

pembagian tanggung jawab dengan pihak swasta untuk 
juga sebagai pengelola hutan seperti layaknya private 
forest di Eropa maupun Amerika Serikat? Luas hutan 
negara-negara itu juga besar dengan jumlah penduduk 
yang juga cukup besar. Jumlah penduduk yang besar 
pada hakekatnya merupakan potensi permasalahan 
yang besar.

GAMBARAN PRIVATE FOREST DI EROPA
Sekedar dibandingkan dengan pengelolaan hutan 

di Eropa, pengelola hutan swasta memiliki hak dan 
peranan penting dalam mengelola hutan lestari, serta 
menjaga produktivitas hutan mereka agar dapat 
memenuhi permintaan kayu dan produk kayu (wood 
and wood-based produducts) yang terus meningkat 
terutama yang berkaitan dengan peranan mereka 
sebagai produsen bioenergi. Hasil penelitian FAO 
(Komisi Ekonomi Eropa dan FAO, 2007.) dan berbagai 
lembaga pemerintah lainnya terkait kehutanan 
menegaskan tentang penting swasta yang besar dalam 
sub sektor kehutanan di seluruh Eropa.

Survey yang dilakukan pada 38 negara Eropa 
memperlihatkan adanya hak swasta/pribadi terhadap 
kawasan kawasan hutan. Negara-negara dimaksud 
antara lain; Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, Republik 
Ceko, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongaria, Islandia, 
Irlandia, Latvia, Lituania, Belanda, Norwegia, Polandia, 
Rumania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Swedia, Swiss, dan 
Inggris Raya. Kurangnya respon dari beberapa negara, 
khususnya di Eropa Selatan dan negara-negara Balkan, 
karena mereka berada dalam keadaan ekonomi transisi 
akibat konflik politik sehingga ketersediaan data dan 
akurasinya juga dapat dipertanyakan.

Negara-negara Eropa luas hutan swasta sampai 
75% dari luas hutan yang dimiliki meliputi Austria, 
Perancis, Norwegia dan Slovenia. Sementara Bulgaria, 
Cheko, Polandia dan Rumania 75% hutannya justru 

MUNGKINKAH SEBAGIAN HUTAN INDONESIA 
DIKELOLA SWASTA?

Oleh: Prof. Dr. Ir. John E. H. J. FoEh, IPU 
Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional 2016-2021. Ketua Komisi Pengembangan Bisnis dan Industri Kehutanan
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dikuasai negara. Selanjutnya negara Eropa lain seperti 
Jerman, Belanda, Belgia dan beberapa negara Eropa 
Timur dan Tengah, kepemilikan hutannya relatif 
berimbang antara pemerintah dan swasta. Lebih dari 
80% kawasan hutan swasta/pribadi dikuasai oleh 
individu/rumah tangga. Sebaliknya di beberapa negara 
lain menunjukkan hutan lebih dominan dikuasai oleh 
negara. Ada juga di beberapa tempat, kawasan hutan 
dikuasai oleh pemerintah kota atau provinsi maupun 
kelompok komunal yaitu sekitar 13%. Rata- rata luas 
kepemilikan hutan oelh swasta sangat bervariasi 
sebagaimana dicantumkan dalam Gambar 1. Namun 
demikian perbandingan epemilikan pribadi atas hutan 
sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang 
lain.

Negara-negara dengan luas lahan hutan swasta yang dikuasai: Austria, 
Belgium, Blgara, France, Hungary, Latvia, Norway, Poland, Romania, 
Slovakia, United Kingdom
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Gambar 1. Rata-rata kelas luas hutan dan persentase dari jumlah 
luas total kepemilikan swasta.

Struktur kepemilikan keseluruhan seimbang, tetapi 
perbedaan besar diantara negara-negara hasil yang 
dilaporkan menunjukkan keseimbangan keseluruhan 
antara kepemilikan publik dan swasta: 49,6 persen 
hutan dan lahan berhutan lainnya adalah milik pribadi, 
dan 50,1 persen milik publik. Kepemilikan lain, yang 
diklasifikasikan sebagai bukan publik atau swasta, 
berjumlah kurang dari 0,4 persen. Ini termasuk, 
misalnya, hutan Jerman yang diambil alih dalam kaitan 
dengan land reform di bekas Republik Demokratik 
Jerman dan sekarang sudah diprivatisasi. Pada 
dasarnya, struktur kepemilikan sangat bervariasi antar 
negara.

Di Austria, Prancis, Norwegia dan Slovenia, hutan 

milik pribadi mencakup lebih dari tiga perempat 
dari total luas kawasan hutannya, sedangkan di 
Bulgaria, Republik Ceko, Rumania dan Polandia, 
hanya seperempat dari wilayah hutan mereka. Lebih 
dari 80 persen hutan pribadi di Eropa dikuasai oleh 
individu atau keluarga, diikuti oleh lembaga swasta 
dan industri kehutanan. Di samping itu juga terdapat 
kawasan hutan publik yang dikuasai oleh negara yang 
mana 13 persen dari hutan publik dimiliki oleh kota, 
kotapraja (komune) atau kotamadya dan hanya 1 
persen oleh pemerintah provinsi. Namun demikian, 
dengan struktur kepemilikan yang sangat bervariasi 
antar negara, menyebabkan sulit untuk menarik 
kesimpulan umum. Di Finlandia, misalnya, lebih dari 
dua pertiga hutan dimiliki oleh pribadi (56 persen 
oleh keluarga, 12 persen oleh industri kehutanan dan 
lembaga swasta), 30 persen oleh negara. Sebaliknya di 
Prancis, lebih banyak kawasan hutan publik berada di 
bawah kepemilikan komunal dari pada milik negara. 
Variasi lebih lanjut adalah bahwa di beberapa negara 
hutan dikuasai swasta sebagian besar dimiliki oleh 
perusahaan besar, sedangkan di negara lain, oleh 
individu.

PENGUASAAN HUTAN OLEH NEGARA
Hal yang mungkin sering mengemuka dalam 

berbagai diskusi ataupun seminar adalah menyangkut 
state/public forest versus private forest. Di Indonesia 
jelas mengikuti atau mengadopsi penguasaan hutan oleh 
negara. Di dalam UUD maupun UU yang berlaku secara 
tegas bahwa segala sumber yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Namun 
jika melihat pengelolaan hutan di Amerika Utara 
maupun Eropa, maka swasta pun berperan penting 
dalam mensejahterakan rakyatnya serta ikut serta 
dalam menjaga kelestarian hutan baik secara ekologis 
maupun ekonomis. Mungkin perlu ada pemikiran baru 
untuk memberikan kesempatan pengelolaan –secara 
selektif– kepda pihak swasta (individu/perusahaan) 
untuk “menguasai” sebagian kawasan hutan yang juga 
dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Tentu harus tegas diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hal 
berikut mulai dari zaman penjajahan sampai kepada 
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abad 21 ini sehubungan dengan hak pengelolaan hutan 

dan administrasi kehutanan.

• Mulai dari zaman kerajaan di nusantara ini, sebelum 

dikenal tata batas hutan oleh negara di kemudian

hari; hutan praktis dikuasai oleh kerajaan dan

bahkan oleh masyarakat adat (komunal). Bahkan

masyarakat terasing di dalam hutan sekalipun

menganggap hutan sebagai milik leluhur mereka

yang harus dijaga dan dikeramatkan. Status hutan

di sini lebih menjurus kepada common property

yang di kemudian hari karena pertumbuhan

penduduk yang pesat hutan sebagaimana laut,

sungai, danau, dan sebagainya sebagai milik siapa

yang masuk dan menguasai duluan karena sifatnya

yang open access. Rakyat yang tidak memiliki tanah

garapan, kemudian masuk ke hutan untuk hidup

turun temurun di sana.

• Masuknya kaum penjajah didahului oleh para

penguasa bisnis yang dimulai dengan perdagangan

rempah-rempah dan kemudian VOC dari Belanda

menduduki bumi pertiwi untuk menggarap

perkebunan-perkebunan swasta termasuk hutan

jati di Jawa. Banyak kawasan perkebunan yang

justru dikuasai oleh para tuan-tuan tanah dari

Belanda. Perkembangan selanjutnya kemudian

kerajaan Belanda ikut menikmati hasil VOC dan

kemudian secara resmi menjajah Indonesia.

Wilayah jajahan yang meluas itu pada gilirannya

menemukan begitu banyak keragaman hayati dan

ciri ekologis hutan yang harus dipertahankan baik

flora maupun faunanya. Lahirlah aturan-aturan

mengenai penataan hutan lindung, hutan suaka

alam dan sebagainya sesuai ketentuan waktu itu

yang diawasi negara atau dikuasai negara.

• Perjuangan kemerdekaan yang membuahkan

hasil berdirinya NKRI saat ini tentunya tidak serta

merta memiliki perangkat pengelolaan yang baik

untuk mengatur dan mengelola hutannya sesuai

azas maximum and sustained yield principle

yang telah jauh sebelumnya diterapkan di Eropa

pada umumnya. Perjuangan kemerdekaan yang

membuahkan hasil inilah kemudian membentuk

prinsip segala sesuatu mengutamakan negara 

sehingga hal itu kemudian disepakati sampai kini 

dengan penguasaan hutan dan kawasannya oleh 

negara sampai dimulainya UUPP No 5 tentang 

Kehutanan tahun 1967. Sampai saat ini setelah 75 

tahun merdeka prinsip ini tetap dipegang teguh 

bahkan sampai menimbulkan ego sektoral yang 

cukup menghambat berbagai proses pembangunan.

• Berbagai modifikasi model pengelolaan hutan

di Indonesia telah dilaksanakan antara lain

yang terakhir adalah pembentukan KPHP dan

Perhutanan Sosial. KPH berjalan lamban karena

di satu sisi harus menjadi tapak pengelolaan hutan

sekaligus di sisi lain berpikir sebagai manajer bisnis

yang produktif dan komersial serta menjamin

kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kendala

utama karena para tenaga teknis kehutanan justru

berada di pusat dengan tugas utama administratif.

Sementara perhutanan sosial sudah lebih maju

sampai dengan aspek legalitasnya namun “hak”

pengelolaan ditentukan oleh negara dan bukan oleh

masyarakat yang terlibat atau dilibatkan dalam PS

dimaksud.

• Fakta menunjukkan bahwa dengan hak

penguasaan hutan oleh negara selama 75 tahun,

data menunjukkan bahwa sekitar 30 jutaan Ha

hutan terdegradasi menjadi kawasan hutan tanpa

ditumbuhi pohon-pohonan tapi semak belukar

dan padang rumput saja. Ini suatu kenyataan yang

tidak bisa dipungkiri sehingga perlu ada pemikiran

baru untuk menanggulangi kerusakan dan menjaga

hutan yang tersisa.

POWER SHARING OF FOREST MANAGEMENT?
Istilah ini mungkin sedikit “mengganggu” jika 

tidak dikaji secara hati-hati. Kalau digunakan 

istilah pelepasan hak akan mengundang berbagai 

kritik yang percaya bahwa degradasi hutan akan 

semakin bertambah kalau terlalu banyak yang ikut 

mengurusinya. Atau istilah “pinjam pakai” yang sudah 

dipraktekkan. Contoh penambangan dalam kawasan 

hutan dan lain sebagainya. Tata batas hutan yang juga 
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belum tuntas sampai saat ini yang diperparah dengan 

penggunaan berbagai peta yang saling tumpang tindih 

semakin membuat “kesepakatan” yang “tidak dapat 

disepakati” terhadap berbagai ketentuan sektoral.

Berhadapan dengan kondisi seperti ini maka 

diperlukan suatu jalan keluar pembagian hak 

menguasai pengurusan atau pengelolaan hutan. Ini 

tidak berarti tidak lagi mempercayai pemerintah 

sebagai penguasa hutan selama ini tapi modifikasi 

model manajemen mungkin perlu segera dilakukan. 

Fakta bahwa ada tumpang tindih penguasaan kawasan 

hutan, ada pemukiman, ada lahan kritis, ada lahan 

kelapa sawit sekitar 4 juta Ha, ada penggunaan lain, ada 

tuntutan kawasan hutan adat dan lain sebagainya yang 

tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Maka terhadap 

30 jutaan kawasan hutan yang terdegradasi itu 

seyogianya diserahkan kepada pihak swasta (individu 

ataupun perusahaan maupun masyarakat adat ataupun 

perhutanan sosial, bahkan kepada “bank tanah”) untuk 

mengelolanya. Ini mungkin sebuah “rasionalisasi” 

pengelolaan kawasan hutan yang mungkin “tidak enak 

didengar” namun harus diterima sebagai salah satu 

alternatif. Pola agroforestry dan kombinasinya adalah 

hal tepat untuk dilaksanakan. Dari pada “membiarkan” 

kondisi kawasan hutan tergradasi itu semakin parah 

dengan berbagai aktifitas di dalamnya. Persoalan tata 

batas kemudian dapat dibebankan kepada individu/

wsata yang diberi kewenangan selektif untuk itu dengan 

supervisi yang ketat dari Kementerian LHK. Diharapkan 

bahwa ke depan pengelolaan kawasan hutan akan lebih 

terjamin dari sisi ekologis maupun ekonomis serta 

tujuan mensejahterakan masyarakat dapat dicapai.

Untuk menuju ke konsep pembagian pengelolaan 

kawasan hutan ini –terutama yang sudah dinyatakan 

terdegradasi– dapat dimulai dengan merumuskan ulang 

tentang konsep property right nya. Kawasan hutan 

dengan hutannya sebaiknya dilihat dari sisi common 

property, state property maupun private property. 

Sumberdaya alam berupa hutan, laut, sungai, danau, 

bahan tambang, udara adalah common property yang 

harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Kawasan hutan yang spesifik seperti Taman 

Nasional, Hutan Suaka Alam, Hutan Lindung, 

dan sebagainya harus menjadi state/public forest. 

Kawasan hutan tertentu yang sedianya adalah kawasan 

hutan produksi yang telah “gagal” dikelola maupun 

APL sedapat mungkin diberikan hak pengelolaan/

pengurusan kepada individu/swasta. Untuk itu luasan 

areal yang diberikan pun harus mempertimbangkan 

kemampuan riil dari individu/perusahaan swasta yang 

berkeinginan. Perjanjian hukum dan pengawasan yang 

tegas perlu dibuat untuk itu.

PENUTUP
Konsep pemberian hak mengelola kawasan hutan ke 

dalam bentuk private forest perlu mendapat perhatian 

untuk dikaji lebih lanjut. Dengan memanfaatkan 

kawasan hutan yang sudah terdegradasi ataupun 

yang telah terjadi tumpang tindih penggunaan perlu 

dilakukan agar kondisinya tidak semakin parah dan 

dapat memberikan hasil dengan pola agroforestry 

yang sesuai dengan kondisi tapak. Dalam kaitan dengan 

itu sekaligus dengan masalah perhutanan sosial maka 

perlu pula dilakukan langkah-langkah pengwilayahan 

komoditas yang sekali lagi tergantung pada land 

suitability nya. Diharapkan dengan cara demikian 

maka jenis tumbuhan/pohon lokal endemic dapat 

dipertahankan dan setiap tapat baik itu KPHP maupun 

PS dapat mengembangkan produk unggulannya. 

Kepada individu pemberian hal sebaiknya bervariasi 

antara 1-2 Ha saja pada tahap awal. Jika berhasil bisa 

memperoleh perimbangan lain. Demikian juga untuk 

perusahaan, perlu dikaji luasan efektif sesuai komoditi 

yang akan dikembangkan. Dengan adanya property 

right bagi individu maupun perusahaan swasta maka 

upaya perlindungan hutan akan lebih efektif dilakukan 

oleh mereka. Hal itu cukup beralasan karena lokasi 

itu telah menjadi tempat bergantung hidup dan 

kehidupannya.
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Proklamasi kemerdekaan 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 
1945 tidak lepas dari sejarah yang 
panjang dengan bantuan 
para Biodata Pahlawan 
Kemerdekaan Indonesia. Dijajah 
selama ratusan tahun sampai 

akhirnya lahirlah motivasi melakukan perjuangan demi 
kemerdekaan negara. Perjuangan bangsa Indonesia 
untuk mendapatkan status kemerdekaan dimulai sejak 
kedatangan bangsa Portugis. Tujuan penjajahan 
tersebut adalah untuk mengambil kekayaan Indonesia 
berupa rempah-rempah. Melihat hal tersebut beberapa 
negara Eropa lainnya mulai merasa terdorong untuk 
ikut melakukan penjajahan di Indonesia dengan tujuan 
yang juga tidak berbeda.

Setelah bertahun-tahun berjuang berjuang melawan 
bangsa Portugis, penjajah baru kembali datang ke 
Indonesia yaitu bangsa Belanda. Lalu pada tahun 1602 
Belanda memilih Verenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) yang memiliki tujuan menguasai pasar rempah-
rempah di Indonesia. Penjajahan yang dilakukan 
Belanda berlangsung selama 350 tahun. (Reporter 
Satu.com, 2020). Meskipun penjajahan Jepang tidak 
berlangsung lama, tetapi semangat perjuangan bangsa 
Indonesia semakin berkobar pada masa-masa yang 
menyakitkan tersebut. Pada tanggal 14 Agustus 1945 
Soekarno, Moh. Hatta, dan Radiman kembali ke tanah 
air. Ketika pihak dari Sutan Syahrir, Chaerul Saleh, 
Wikana, dan Darwis kedekatan mereka untuk segera 
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan 
tetapi usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan 
Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan 
keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan 
kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan 

darah, karena kekuasaan Jepang belum diambil secara 
penuh oleh Indonesia.

Perbedaan pendapat ini kemudian terjadi di antara 
dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan 
tua. Golongan muda pada pihak Sutan Sjahrir dan 
golongan tua pihak Soekarno dan Moh. Hatta. Hal 
inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya 
peristiwa sejarah Rengasdengklok. Lalu pada tanggal 15 
Agustus 1945 para golongan muda membawa Soekarno 
dan Moh Hatta ke Rengasdengklok. Penculikan ini 
bertujuan untuk menilai kedua tokoh tersebut dari 
pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan 
Indonesia segera dilaksanakan.

Dari sinilah awal mula peran tokoh pemuda dalam 
mendorong perubahan besar yang ada di negara sebesar 
ini berkembang. Pemuda berhasil merubah pendirian 
founding fathers bangsa ini sehingga akhirnya 
menyadari bagaimana bisa merubah kondisi dan masa 
depan bangsa yang saat itu dirasa tidak kondusif dan 
semrawut. Pemuda mampu mengambil tindakan 
yang tepat meskipun terkesan ekstrim dan sangat 
membahayakan keselamatan bahkan mempertaruhkan 
nyawa. Akan tetapi sejarah membuktikan bahwa tanpa 
keputusan tersebut maka negara ini tidak akan pernah 
mengalami hal yang sangat ditunggu oleh jutaan rakyat 
indonesia yakni Kemerdekaan. 

FRAGMENTASI PERJUANGAN PEMUDA DARI 
MASA KE MASA 

Sejak era pergerakan nasional 1908 hingga 
kemerdekaan Republik Indonesia yang diperoleh 
hingga umur ke-71 ini, para pemuda selalu menjadi 
motor penggerak dan penentu arah perjalanan bangsa. 
Bukti tersebut tercatat dalam perjuangan Kebangkitan 
Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 

Sumpah Pemuda di Era Revolusi Industri 4.0 
dalam Mendorong Usaha Kehutanan dalam 

Mensejahterakan Masyarakat
Oleh: Ir. Fajar Surya Pratomo, S.Hut., IPU

Cerita Sejarah Bangsa, sejarah kepemudaan dalam berjuang memerdekakan Indonesia dan serba serbinya 
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Kemerdekaan RI 1945, lahirnya Orde Baru 1966, 
dan lahirnya Era Reformasi 1998. Namun, satu hal 
yang sering terlupa dalam ingatan ialah perjuangan 
pemuda dari masa ke masa muncul sebagai perlawanan 
terhadap tirani dan kemiskinan. Pada 20 Mei 1908, 
atas prakarsa Dr Wahidin Sudirohusodo dan para 
Pemuda STOVIA, seperti Sutomo, Gunawan, Suradji, 
dan Suwardi Suryaningrat, rapat pertama diadakan di 
Jakarta dan perkumpulan Boedi Oetomo yang berarti 
kebaikan yang diutamakan didirikan. 

Organisasi Boedi Oetomo membangkitkan 
kesadaran golongan priayi agar bersedia mengulurkan 
tangan, memberi pertolongan kepada rakyat untuk 
meningkatkan kecerdasannya. Ia juga menjadi 
pemantik munculnya perkumpulan dan pergerakan 
seperti Sarekat Dagang Islam pada 1909, Indische 
Partij pada 1913, Muhammadiyah pada 1912, serta 
Nahdlatul Ulama pada 1926. Atas usul Perhimpunan 
Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) sebagai organisasi 
kemahasiswaan pertama, pada 26-28 Oktober 1928 
diadakan Kongres Pemuda Kedua dengan kesimpulan 
bahwa jika ingin merdeka, bangsa Indonesia perlu 
bersatu dengan ikrar Sumpah Pemuda pada akhir 
kongres. Kolonialisme, di satu sisi, telah meningkatkan 
standar hidup di Pulau Jawa. Sampai 1930-an, 
setidaknya standar hidup meningkat sebesar 23%, tetapi 
ketimpangan antara pemilik modal dan rakyat terlihat 
sangat nyata, serta banyak kematian akibat kelaparan. 
Selama periode 1930 hingga 1940-an, Hindia Belanda 
melakukan represi terhadap kegiatan pemuda yang 
politis dan radikal. Represi tersebut telah mendorong 
pemuda Indonesia untuk melakukan pergerakan di 
bidang sosial dan pendidikan dengan satu tekad, yaitu 
melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan 
penjajahan. 

Pada akhir 1930-an, setidaknya 130 ribu murid 
mengikuti sekolah liar bentukan pemuda pribumi. 
Jumlah tersebut dua kali lipat daripada jumlah murid 
di sekolah formal. Kolonialisme terus berlanjut ketika 
Jepang mengeksploitasi sumber daya Indonesia selama 
tiga setengah tahun. Pada masa tersebut, bangsa 
Indonesia kelaparan, miskin, dan tidak terdidik. 
Keadaan tersebut menjadi titik balik bagi pemuda 
melakukan perlawanan. Pada perjuangan kemerdekaan 
1945, golongan muda Indonesia mendesak golongan 

tua agar segera memproklamasikan berdirinya 
Republik Indonesia serta menjadi garda terdepan 
dalam pertempuran. Di akhir kepemimpinan Orde 
Lama, Indonesia kembali dihadapkan dengan keadaan 
ekonomi dan politik yang karut-marut. 

Dalam catatan sejarah Bank Indonesia, selama 
periode 1960-1965, perekonomian Indonesia 
memburuk akibat pemerintah yang mengutamakan 
kepentingan politik melalui doktrin ekonomi 
terpimpin. Doktrin tersebut menguras hampir 
seluruh potensi ekonomi Indonesia akibat membiayai 
megaproyek cerminan politik pemerintah. Akibatnya 
inflasi mencapai 635% pada 1966. Masyarakat harus 
mengantre untuk mendapatkan bahan bakar minyak 
dan kebutuhan pokok. Untuk itu, pemuda melalui 
kesatuan aksi Front Pancasila mendatangi DPR-GR 
menuntut perubahan nasional lewat Tri Tuntutan 
Rakyat yang berisi pembubaran PKI, perombakan 
Kabinet Dwikora, serta perbaikan ekonomi. Pergerakan 
tersebut mengantarkan transisi kepemimpinan dari 
Orde Lama ke Orde Baru dengan harapan perubahan 
dapat membawa kesejahteraan. (Media Indonesia, 
2016)

Krisis kembali melanda Indonesia sejak Juli 1997. 
Nilai tukar rupiah terus merosot tajam hingga mencapai 
Rp16 ribu. Pengetatan anggaran dan kenaikan suku 
bunga yang sangat tinggi justru memperparah 
perekonomian. Masyarakat panik dan kehilangan 
kepercayaan pada pemerintah dan perbankan. Pemuda 
menentang terpilihnya kembali HM Soeharto dalam 
pemilihan umum 1998. Korupsi, kolusi, nepotisme, 
serta kemiskinan menyebabkan ketimpangan sosial 
dan menimbulkan kerusuhan sosial. Pemuda menuntut 
HM Soeharto dan pemerintahan Orde Baru untuk 
turun karena tidak mampu menciptakan kehidupan 
masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan 
berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Repubik 
Indonesia 1945. 

Menurut data Badan Pusat Statistik pada 2015, 
jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 11,22% 
atau mencapai 28,59 juta orang, dengan komposisi di 
kota 10,65 juta orang dan desa 17,94 juta orang (data 
per Maret 2015), serta jumlah pengangguran sebesar 
7,6 juta jiwa pada 2015. Di era globalisasi ini, data dan 
informasi amat bernilai, kesempatan terbuka bagi siapa 
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saja yang ingin maju--siapa pun memiliki kesempatan 
yang setara. Akan tetapi, kesempatan itu membutuhkan 
modal pengetahuan dan akses. Knowledge is power, 
pengetahuan adalah kunci bagi siapa pun yang ingin 
maju dan terdepan. 

Pemerintah tengah berusaha membangun tiga 
aspek yang berkaitan, yaitu pembangunan fisik melalui 
percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan 
institusi. Berkaca pada sejarah dari masa ke masa, 
pemuda telah berhasil membawa perubahan 
melalui perjuangan dan perlawanan terhadap tirani, 
kemiskinan, dan kebodohan. Adalah tugas negara 
dalam memberikan jaminan dan kebebasan bagi 
pemuda Indonesia untuk mampu berkarya dan 
berpikir kritis baik di bidang ekonomi, sosial, politik, 
maupun kebudayaan. Namun, pembangunan bangsa 
dan perlawanan terhadap kemiskinan tak bisa 
dilakukan tangan pemerintah sendiri. Akan sangat 
lama menunggu perubahan bila hanya menunggu 
pemerintah sebagaimana dalam tulisan Presiden Joko 
Widodo dalam ‘Bertumbuh dengan Kerja Nyata’ (Media 
Indonesia, 16/8). 

Faktor-faktor kunci daripada Infrastruktur, 
peningkatan kualitas dan pembangunan institusi 
adalah sebuah penghargaan dimana negara sudah 
seharusnya hadir ditengah-tengah masyarakat dan 
menyelesaikan persoalan bangsa yang selalu berujung 
pada adanya PR untuk segera dicari solusinya. Tapi 
itulah kehidupan berbangsa dan bernegara dimana 
dinamikanya sangatlah cepat memerlukan perhatian 
cukup serius dan peran serta semua komponen bangsa 
tidak terkecuali pemuda. Reformasi yang sudah 
berjalan semenjak 1998 dan sudah memasuki 22 
tahun perjalanan negeri ini dari tirani yang sedemikian 
merugikan bagi bangsa indonesia seharusnya sudah 
bisa memberikan harapan baru serta kecukupan waktu 
untuk berbenah dan merubah diri. 

Tidak dinyana ternyata puluhan tahun belumlah 
cukup untuk bisa mengantarkan Indonesia menjadi 
negara dan bangsa yang besar Gemah Ripah Loh 
Jinawi Toto tentrem kertho raharjo. Justru era 
reformasi menjadi ajang bertindak serampangan 
dan semaunya sendiri dengan dalih demokratisasi. 
Organisasi bermunculan tanpa bisa dibendung tanpa 

bisa dikontrol dengan baik apa kontribusinya bagi 
kemaslahatan Rakyat Indonesia dan kebaikan negara ini. 
Sepertinya hal ini yang tidak dipersiapkan matang oleh 
penerus-penerus tokoh bangsa yang seharusnya bisa 
mendudukan hal ini dengan baik dan memperiapkan 
transformasinya sehingga semua elemen bangsa bisa 
menyepakati platform berbangsa dan bernegara yakni 
Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Para pemuda yang waktu itu bertungkus lumus, 
berjiwa patriot bahkan rela menyerahkan nyawa mereka 
demi melawan tirani yang membelenggu bangsa dan 
negara ini. Mereka sekarang telah menjadi politikus, 
pemimpin organisasi, pejabat tinggi negara bahkan 
pengusaha dan atau komisaris perusahaan-perusahaan 
besar. Saat mereka membandingkan kondisi bangsa dan 
negara ini saat ini dengan 22 tahun yang lalu tentunya 
sebagai seorang pemuda kala itu bisa menilai dan 
menganalisa apa yang terjadi dengan bangsa ini. Saat 
itu negara dikendalikan hanya oleh satu perintah saja 
dan bisa berjalan meski dalamnya keropos, sementara 
saat ini semua merasa bisa memerintah, bisa memiliki 
hak untuk mengatur dan nggak mau diatur dimana 
seolah-olah negara ini sudah makmur dan demokratis 
tetapi sama hakekatnya yakni sama-sama keropos. 

Saat ini dalam situasi seperti ini, pemuda indonesia 
sudah seharusnya menjelma menjadi pemuda-pemuda 
pada saat itu yang berani mendobrak kebuntuan dan 
kemunduran serta mampu menghantarkan Indonesia 
menjadi negara yang jauh lebih maju dari negara-
negara lain. Pemerintah sudah menjembatani dengan 
merombak total sistem yang kaku, sistem yang feodal, 
meningkatkan daya saing bangsa yang lebih baik dan 
juga memperbaiki sistem birokrasi yang korup, lambat 
dan tidak melayani menjadi lebih baik. Meskipun 
masih banyak di sana-sini yang perlu ditingkatkan 
kembali dan juga bisa dipastikan keberpihakannya 
kepada masyarakat, tetapi pemuda bisa memaknai 
dengan lebih luas untuk sama-sama menjadi penggerak 
perekonomian, pembela kepentingan rakyat dan tukang 
kritik yang konstruktif dan berkontribusi nyata pada 
bangsa dan negara ini. 

Salah satu bentuk keberpihakan yang kurang 
optimal pemerintah pada rakyat indonesia adalah 
sektor kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. 
Besar sekali potensi pengelolaan sumber daya alam 
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dan sektor kehutanan tetapi ternyata belum bisa 
menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat, hak 
akses terhadap sumber daya alam yang berkeadilan 
yang tentu saja ini adalah buah yang dipetik bukan 
karena ditanam pada saat pemerintahan sekarang saja 
tetapi yang tertanam bertahun-tahun yang lalu serta 
ekses kebijakan masa lalu yang seharusnya bisa cepat 
diperbaiki.

PERAN PEMUDA PADA IMPLEMENTASI REVOLUSI 
INDUSTRI 4.0 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN 
SEKTOR KEHUTANAN 

Setiap revolusi industri memiliki tujuan untuk 
meningkatkan produksi, efisiensi, sehingga dapat 
memberikan keuntungan. Ini menjadi kata kunci karena 
proses produksi massal serta berkontribusi kepada 
semua elemen baik manusia maupun lingkungan 
hidup membutuhkan bahan baku yang banyak, serta 
menimbulkan limbah yang juga tidak sedikit. Terdapat 
isu lingkungan yang akan selalu membayangi berbagai 
inovasi teknologi yang berkembang. Revolusi industri 
4.0 di sektor pengelolaan sumber daya alam dan sekotor 
kehutanan juga ditandai dengan penggunaan Internet 
of Things, cloud, mekanisasi, automasi dengan 
penggunaan robot dan lainnya.  Maka proses industri 
menjadi semakin kompleks dengan adanya integrasi 
proses produksi dengan internet. Revolusi industri 
keempat juga hasil refleksi berbagai revolusi industri 
sebelumnya yang berdampak negatif terhadap 
lingkungan. Hal ini terkait bagaimana penggunaan 
teknologi seharusnya mampu membantu manusia 
melakukan produksi yang efisien dan meminimalisir 
masalah dalam prosesnya (Forbil Institute, 2018)

Beberapa prinsip pada revolusi industri 4.0 
antara lain; Interoperability, yaitu pertukaran 
fungsi antara mesin dan berbagai peralatan berbeda 
di industri manufaktur. Kemampuan tersebut akan 
memperpanjang masa penggunaan mesin dan 
mengurangi limbah mesin dari industri. Serta akan 
meningkatkan efisiensi penggunaan mesin tanpa 
perlu membuat desain ulang yang terus menerus. 
Pemuda sangat bisa menentukan arah artikulasi dalam 
mekanisasi industri melalui proses pengembangan 
digitalisasi yang sudah seharusnya digandrungi oleh 
generasi muda di Indonesia. 

Desentralisasi industri 4.0, hal ini akan 
memberikan kemampuan kepada perusahaan yang 
lokal, operasional personal, serta mesin untuk 
menentukan keputusan. Bukannya menggunakan 
komputer pusat atau pengambilan keputusan yang 
bersifat hierarkis, akan tetapi akan memberikan 
kapasitas dan kesempatan kepada operator lokal untuk 
merespons dengan cepat perubahan yang terjadi. 
Sehingga akan ada lebih banyak keuntungan karena 
adanya fleksibilitas dan spesialisasi pengetahuan. Ini 
yang pada sektor kehutanan masuk kedalam Precision 
Forestry secara kontekstual. 

Adanya desentralisasi akan mempersingkat proses 
pengambilan keputusan dan mengurangi waktu 
komunikasi yang dibutuhkan antara organisasi lokal 
dengan pengambil keputusan yang tingkatannya lebih 
tinggi dan di luar organisasi tersebut. Sehingga industri 
dapat beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan 
peluang yang ada di sekitarnya, seperti memproduksi 
energi sendiri dan memanfaatkan peluang pasar di 
sekitarnya. 

Virtualization akan memungkin adanya 
monitoring dan komunikasi mesin-ke-mesin yang 
berbentuk visual. Hal ini juga akan mempermudah 
melanjutkan praktik produksi, mengurangi limbah 
industri karena mampu mengambil keuntungan 
dari proses evaluasi yang dilakukan. Serta akan 
meningkatkan peluang daur ulang, dengan memberikan 
informasi virtual tentang produk. Seperti informasi 
perubahan atau pergantian produk dari perusahaan 
atau pemberitahuan kepada konsumen bagaimana 
membuang bekas produk tersebut. Ini sangat 
bermanfaat bagi produk-produk petani, UMKM dan 
juga Produk Jasa bagi buruh. 

Real-Time Capability, yang mana akan 
membantu adaptasi penggunaan sumber daya yang 
lebih baik. Mempercepat respons untuk membuat 
perubahan energy supply. Apabila ada perubahan 
perilaku konsumen yang berdampak pada permintaan, 
maka industri dapat mengurangi risiko overproduksi. 
Selanjutnya adalah Modularity, kemampuan ini akan 
menambah atau mengurangi proses dalam produksi. 
Hal ini terkait bagaimana meningkatkan kemampuan 
mesin yang lama untuk digunakan kembali. Prinsip ini 
sangat berhubungan dengan manfaat interoperability. 
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Service orientation. Prinsip ini akan 
memungkinkan semua pihak memanfaat cyber-
physical system, bisnis, dan sumber daya manusia 
melalui layanan internet, dimana hal tersebut akan 
membentuk product-service system. Hal tersebut 
dapat digunakan diinternal perusahaan maupun 
melewati batas-batas perusahaan. Hal tersebut akan 
memungkinkan perusahaan teknologi untuk lebih 
fleksibel dan tangkas dalam merespon perubahan pasar 
yang sangat cepat. Karena perusahaan dapat memilih 
bekerja sama dengan jaringan IT dan membuat nilai 
baru untuk konsumen.  

Beberapa prinsip dalam revolusi industri 4.0 
tersebut di atas merupakan hal-hal yang sangat familiar 
dengan ruang lingkup generasi muda yang memang 
sedang menggandrungi dunia IT dan digitalisasi secara 
masif. Ini tidaklah mengherankan karena bentuk 
aktualisasi diri generasi muda era sekarang memang 
sesuatu yang semua serba tersedia, cepat dan bisa 
menjangkau di banyak elemen masyarakat. Prinsip 
ini sangat membantu untuk mendapatkan informasi 
mengenai proses bisnis yang ada, market place, 
stakeholders dan juga hal lainnya. 

KONDISI KAUM MUDA DAN GELIAT EKONOMI 
PROGRESIF BANGSA INDONESIA 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah 
angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 
sebanyak 137,91 juta orang. Angka itu naik 1,73 juta 
orang dibanding Februari 2019. Sementara,  pada watu 
yang sama jumlah pengangguran bertambah sebanyak 
60.000 orang. “Berbeda dengan naiknya jumlah 
angkatan kerja, tapi tingkat partisipasi angkatan kerja 
(TPAK) turun sebesar 0,15 persen poin,” kata Kepala 
BPS K. Suhariyanto secara virtual di Jakarta, Selasa 
(5/5/2020).

Dalam setahun terakhir, lanjut dia, pengangguran 
bertambah 60 ribu orang, kondisi ini berbeda dengan 
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun 
menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. “Dilihat dari 
tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) masih yang paling tinggi diantara tingkat 
pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen,” kata 
Suhariyanto lagi. Sementara, penduduk yang bekerja 
sebanyak 131,03 juta orang, bertambah 1,67 juta orang 

dari Februari 2019. Sebanyak 74,04 juta orang (56,50 
persen) bekerja pada kegiatan informal (BisnisNews, 
2020).

Apabila melihat kondisi angkatan kerja yang ada 
di Indonesia didominasi oleh angkatan kaum muda 
maka bisa dipastikan situasi bangsa ini akan banyak 
dikendalikan dan dihegemoni oleh kaum muda atau 
generasi milineal. Ini tentunya menjadi pekerjaan 
rumah yang besar karena kondisi generasi muda 
yang ada di bangsa ini beum semunya siap untuk 
bersaing dan menapaki dunia karir dengan baik 
padahal era perdagangan bebas seperti AFTA, MEA 
sudah berjalan dan mewajibkan pada semua anggota 
untuk mempersiapkan diri. Ini terihat dari banyaknya 
pihak yang teribat pada bisnis pengelolaan sumber 
daya alam dan sektor kehutanan cukup banyak yang 
masih menggunakan konsultan dari luar Indonesia, 
tenaga ahli LSM yang berasal dari negara tetangga, 
dan juga tenaga teknis strategis yang masih terlihat 
menggunakan sebagian tenaga asing. 

Sebenarnya adanya MEA memberi peluang bagi 
Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah 
penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total 
jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total 
keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan 
acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung 
dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu, Indonesia 
juga memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber 
daya manusia (SDM) yang potensial.

Tentu saja hal tersebut sejalan dengan ASEAN 
Economic Community Blueprint yang intinya adalah 
MEA sangat diperlukan dalam mengurangi kesenjangan antar 
negara ASEAN. MEA juga dapat digunakan sebagai 
jembatan dalam membangun rantai suplai makanan 
dan bisa menjadi perantara untuk melakukan kegiatan 
ekspor-impor dengan negara-negara non-ASEAN.

Kesempatan baik tersebut dapat dimanfaatkan 
Indonesia untuk mengurangi hambatan perdagangan. 
Dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, 
Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor-
impor sehingga bisa meningkatkan gross domestic 
product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB). Karena 
itu, Indonesia sanggup berkompetisi dengan produk-produk 
unggulannya di perikanan, pertanian, dan perkebunan. 
Selain sektor jasa dan sumber daya alam, Pemerintah 
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juga fokus dalam mengembangkan sektor investasi 
dan SDM. Di sektor investasi, mengingat potensi yang 
dimiliki Indonesia cukup besar maka diprediksi akan 
sangat mudah untuk meningkatkan masuknya Foreign 
Direct Investment (FDI). Masuknya FDI ini bakal 
mampu memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia 
melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan 
kerja, dan pengembangan SDM. 

Dilihat dari aspek ketenagakerjaan Indonesia juga 
memiliki kesempatan yang sangat besar karena dengan 
jumlah populasi yang dimiliki akan meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja apalagi jika mereka sudah 
memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Dengan begitu, 
tenaga kerja Indonesia bisa mengisi kekosongan-
kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Ini juga 
menjadi kabar baik bagi para wirausaha karena mereka 
akan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja yang 
lebih berkompeten dari berbagai negara di wilayah Asia 
Tenggara (Cermati.Com, 2017)

PERAN KAUM PEMUDA DALAM MENGGERAKAN 
BISNIS SEKTOR KEHUTANAN DAN 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 

Gerakan kaum muda dalam berkontribusi pada 
sektor kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam 
belum banyak terlihat di permukaan. Hanya insiatif 
kecil dan gerakan yang bersifat penyadaran yang sering 
muncul dalam dunia bisnis kehutanan dan pengelolaan 
sumber daya alam terutama yang banyak dilakukan oleh 
kaum muda yang bergerak di bidang organisasi non 
pemerintah (ornop). Tidak banyak muncul kaum muda 
yang sukses dalam menggerakan bisnis kehutanan baik 
dalam konteks pengelolaan hutan berkelanjutan melalui 
pemanfaatan potensi lahan dan HHBK (Hasil Hutan 
Bukan Kayu) maupun yang mendorong bisnis yang 
responsible terhadap pengelolaan sumber daya alam 
seperti ecotourism, adutourism dan lain sebagainya. 

Banyak anak muda sekarang yang lebih memilih 
untuk pragmatisme menggapai cita-cita sesaat dan 
memperoleh kesuksesan yang absurd serta minim 
kontribusi kepada masyarakat yang lebih luas dalam 
hal ini terutama adalah kaum marginal. Eksploitasi 
sumber daya alam yang tidak diikuti dengan responsible 
business maka akan menjadi malapetaka panjang 
warisan bagi anak cucu bangsa ini. Padahal sebenarnya 

keberadaan kaum muda yang enerjik dan progresif 
dapat mengantarkan kepada model pengelolaan sumber 
daya alam yang lebih bermanfaat bagi semua salah 
satunya bisnis yang berbasiskan pada hiburan dan daya 
tarik panorama, keindahan alam dan bahkan destinasi 
yang hanya sekedar menjadi hobby dan eksistensi kaum 
netizen di dunia maya (leisure economic), menjadikan 
bisnis ini sangat menarik ke depan dengan tetap 
memperhatikan perlindungan sumber daya alam dan 
pemanfaatan secara berkelanjutan. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang 
terkena fenomena ini. Pasalnya, konsumsi dalam 
kategori leisure makin marak dininikmati. Kategori 
leisure seperti traveling, menginap di hotel, menonton 
film, konser musik, dan kuliner telah menjadi konsumsi 
gaya hidup sekarang ini. Fenomena ini menjadikan 
konsumsi masyarakat dengan tujuan mendapatkan 
kesenangan dan pengalaman dapat terakomodir sesuai 
keinginannya. Ini juga dapat dikombinasiakan untuk 
mendorong proteksi dalam konteks bisnis berbasis pada 
pemanfaatan sumber daya alam dan sektor kehutanan 
sebagai evidences based untuk sustainable resources 
sebagai bentuk alternatif bisnis yang hanya berbasis 
eksploitasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 
bahwa pengeluaran rumah tangga yang terkait 
dengan konsumsi berbasis pengalaman meningkat 
pesat sejak 2015. Mereka adalah kelas menengah 
yang berpengeluaran US$2-10 per hari. Di Indonesia 
konsumen dengan rentang pengeluaran sebesar itu kini 
mencapai lebih 60% dari total penduduk. Studi Nielsen 
(2015) mengungkapkan, kaum millenial yang kini telah 
menjadi konsumen dominan Indonesia (mencapai 
46%) sangat mudah mengeluarkan biaya yang bersifat 
gaya hidup dan experience based.

Fenomena ini menegaskan bahwa sektor leisure telah 
menjadi gaya baru ekonomi di Indonesia. Leisure 
economy diprediksi akan lebih hype di masa depan 
seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Ekonomi 
jenis ini memiliki ciri positif yang tahan deraan krisis 
dan tak merusak lingkungan. Terlebih potensi yang 
dimiliki Indonesia melalui sektor pariwisata, tersebar 
dari Sabang hingga Marauke. Diperkirakan leisure 
economy di bidang pariwisata memberikan kontribusi 
signifikan pada perekonomian nasional.
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Menurut pengamat sekaligus Direktur Inventure, 
Yuswohady, leisure economy mengedepankan momen 
dan experience. Kepuasan dan kesenangan yang 
didapatkan dari hal tersebutlah menjadi value dalam 
sebuah bisnis tersebut. “Leisure berada di level utility, 
sedangkan experience ada di level connection. 
Keduanya yang terkait menciptakan happiness dari 
sebuah produk leisure yang dirasakan. Pada tingkat 
selanjutnya menciptakan esteem dari eksternal yang 
menimbulkan moment of recognition,” ujarnya.

Berbagai bidang kini banyak yang dikaitkan 
dengan leisure economy. Menurut Yoswohady ada 
dua jenis produk yang diperuntukan hal tersebut, 
produk yang memang leisure by default dan produk 
yang disuntikkan value leisure. “Co-working space atau 
properti contoh produk yang disuntikkan value leisure-nya. 
Hotel, makanan, paket liburan adalah produk yang 
secara otomatis memang merupakan bisnis leisure,” 
ungkapnya.

Tren yang berkembang di kalangan millenial saat ini 
ada di antara living, working, dan leisure menjadi satu. 
Hal ini yang membuka inovasi dan menjadi peluang 
luar biasa. Menurutnya, elemen-elemen leisure dalam 
sebuah bisnis akan semakin dominan untuk menarik 
konsumen. Mencari celah di mana sebuah produk dapat 
disuntikkan unsur leisure menjadi cara baru dalam 
menciptakan bisnis.

Guru Besar Prasetiya Mulya Business School 
sekaligus pengamat bisnis, Agus Soehadi, mengungkap-
kan bahwa leisure economy terkait dengan pengisian 
waktu luang di luar perkejaan rutin. Beberapa literatur 
menyatakan leisure terkait dengan produk atau layanan 
yang terkait dengan REST (recreation, entertainment, 
sports and tourism). “Tren ini muncul karena proporsi 
kelas menengah di Indonesia besar, kemudian biaya 
yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi aktifitas leisure 
yang semakin terjangkau,” ungkapnya.

Produk leisure yang ditawarkan semakin beragam 
dan informasi yang terkait dengan REST semakin mudah 
diperoleh. Menurut Agus, perkembangan teknologi 
digital membuat banyak pekerjaan yg tergantikan dan 
kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut 
semakin cepat. Hal ini berdampak pada kebutuhan 
pengisian waktu luang atau leisure yang semakin besar. 
Kondisi ini yang menciptakan fenomena pergeseran 

pertumbuhan konsumsi dari non-leisure ke leisure. 
(WICF, 2018). 

Selain leisure economic yang sedang marak tersebut, 
ada beberapa hal yang ustru menarik berkaitan dengan 
bisnis pengelolaan sumber daya alam akan tetapi 
berbasis pada intangible product nya bukan substansi 
produk yang memang cenderung eksploitatif. Sumber 
daya alam dan hutan bisa dengan nyata memberikan 
manfaat yang lebih untuk masyarakat luas dengan 
pengelolaan yang benar. Kata kunci yang sebenarnya 
adalah suplai pangan bagi manusia dan juga optimalisasi 
sumber daya lahan sehingga nilai utilisasi naik.

GERAKAN NYATA KAUM PEMUDA DALAM 
SEKTOR KEHUTANAN DAN PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA ALAM 

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 

32 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Artikel Utama



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.

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 vertical 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 sumber daya hutan seperti di atas 

memungkinkan 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.

Diagram tentang pengelolaan sumber daya ala 
berkelanjutan bisa dilihat dalam diagram 1.

REKOMENDASI DAN PENUTUP 
Indonesia memiliki banyak stakeholders untuk 

mendorong pengelolaan sumber daya alam dan 
bisnis sektor kehutanan bisa berkesinambungan dan 
lestari. Model yang bisa dipakai dalam memastikan 
bahwa pengelolaan kekayaan negara harus mampu 
mensejahterakan masyarakat dan melindungi 
lingkungan dengan melihat diagram sebagai berikut: 

a. Regulation
b. Raw Material
c. Efficiency and
 Effectiviness
d. Environmental
 Approach
e. Enforcement
f. Market
 Expansion
g. Sustainability
h. Networking

Community

Successfully
Program

Marketers &
Initiator

(Government, State
Enterprises, Funds)

Private Sector, 
NGOs, Partners

Competitiveness

Base Line

Dengan pola demikian harapannya sinergitas 
seluruh komponen stakeholders yang a bisa menjadi 
penyeimbang sehingga parameter yang digunakan 
menuju pengelolaan yang lebih lestari bisa diukur dan 
divaluasi dengan lebih baik lagi. Alhasil pengelolaan 
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sumber daya alam yang lestari bukan jargon lagi tetapi 
menuju sesuatu yang nyata dan berbekas bagi anak dan 
cucu. 

Semoga tulisan ini bisa memberikan inspirasi 
setidaknya untuk berbuat dan terus berkontribusi bagi 
bangsa dan negara ini, aamiin yaaa robbal alamiin 
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LATAR BELAKANG
Ir. WAHJUDI WARDOJO, M.Sc. 
adalah sosok rimbawan Indonesia 
yang memulai kariernya dari bawah, 
bekerja di lapangan sejak mahasiswa, 
sampai penguasaan area diplomasi 
internasional terkait kehutanan, 
lingkungan hidup, dan perubahan 
iklim. Sebagian besar Rimbawan 
Indonesia tentu telah mengenal Ir. 
Wahjudi Wardojo, M.Sc. sebagai sosok 
rimbawan, mantan pejabat, sekaligus 
pembelajar aktif. Beberapa mantan 
seniornya sering menjuluki Wahjudi sebagai birokrat 
yang LSM, karena kedekatannya dengan berbagai 
LSM nasional maupun internasional. Spektrum 
pengalamannya boleh dikatakan lengkap dari lokal 
hingga global atau internasional.

Banyak rimbawan yang beranggapan bahwa 
Wahjudi Wardojo adalah rimbawan konservasionis, 
yang sejak belajar di perguruan tinggi sampai meniti 
kariernya senantiasa di bidang konservasi sumber daya 
alam. Anggapan tersebut sesungguhnya tidak salah 
karena lebih dari tiga perempat masa kerjanya baik 
sebagai pegawai negeri sampai pensiun, bekerja di 
bidang konservasi. Namun ternyata tidak sepenuhnya 
benar, karena Wahjudi Wardojo sering menyebut 
dirinya sebagai ‘’mualaf’’ bidang konservasi.

Ketika belajar di Fakultas Kehutanan UGM, 
Wahjudi Wardojo mengambil Jurusan Teknologi Hasil 
Hutan yang tentu tidak ada pelajaran bidang konservasi, 
termasuk pengelolaan satwa liar (wildlife management). 
Kemudian setelah lulus dari kuliah, Wahjudi Wardojo 
bertugas sebagai Staf Sub Direktorat Pengolahan Hasil 
Hutan, Direktorat Bina Produksi Kehutanan, Direkorat 
Jenderal Kehutanan selama 5 tahun. Kemudian sejak 
tahun 1981, Wahjudi Wardojo memperoleh promosi 
awal sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Hutan Lindung, 
Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (Dit. 
PPA), yang sering diplesetkan sebagai Direktorat 
Persatuan Pegawai Aneh, karena banyak rimbawan 
menganggap direktorat ini hanya mengurusi hal hal 

aneh terkait satwa liar saja.
Pada masa itu peran Kehutanan 

sebagai penghasil devisa nomer dua di 
negeri ini, berasal dari eksport kayu, 
maka Direktorat PPA tidak banyak 
menarik perhatian lulusan Sarjana 
Kehutanan. Sebagian besar rimbawan 
Indonesia akan menghindar kalau 
memperoleh penugasan di Dit. PPA 
ini, sehingga ketika Wahjudi Wardojo 
mau pindah ke Dit. PPA, sebagian 
besar seniornya mencelanya. Namun 
ternyata pilihan tersebut tidak salah 

kalau melihat jalan kariernya setelah itu.
Untuk mengejar ketertinggalan pengetahuan dan 

ilmu konservasi, di samping belajar dari berbagai buku, 
dia menerapkan kiat yang unik. Hampir setiap ada 
rapat di sub direktorat lain yang membahas tentang 
konservasi, dia minta untuk dibolehkan ikut, walaupun 
sekadar duduk (semacam sit-in kalau kita mengikuti 
kuliah). Kiat ini ternyata memberi kesempatan bagi 
Wahjudi untuk setapak demi setapak mempercepat 
pemahamannya tentang konservasi.

Lahir di Tuban, Jawa Timur, 22 Juli 1950 anak ke 
lima dari enam bersaudara dari pasangan Soetomo 
Gondodinoto, seorang Pegawai Pamong Praja (ASN) di 
Kabupaten Tuban dengan Soehandimah Tjitroadidjojo, 
seorang Ibu rumah tangga. Saudara saudaranya tersebut 
adalah Prof. Dr. Wuryadi, Dra. Psi. Wurdiyati Susanto, 
alm. Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu Kuswanto (wafat tanggal 
20 April 2020), Wuryani Suhartini (wafat ketika masih 
usia 8 tahun), dan Ir, Wahyuningsih Machi, M.Si., 
Wahjudi Wardojo menamatkan Sarjana dari Fakultas 
Kehutanan Jurusan Tehnologi Hasil Hutan, UGM di 
Tahun 1976 dan S2 di Michigan State University, di 
bidang Forestry, East Lansing, Michigan, USA, Tahun 
1990.

Menikah dengan Eliza Krisnawati pada 11 Desember 
tahun 1977 dan dikaruniai 9 cucu dari 3 anak laki 
laki: Aditia Prasta, Ronni Ardhianto, dan Agha Swara 
Ganesha.

IR. WAHJUDI WARDOJO, M.SC.
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PERJALANAN KARIER DAN PENGALAMAN 
KERJA

Wahjudi Wardojo sering berseloroh dengan 
sahabat sahabatnya bahwa selama menapaki kariernya 
di Departemen Kehutanan, bukan karena tahyul tetapi 
kenyataan dari jangka waktu karier yang telah dilewati, 
hampir semuanya terkait dengan angka SEMBILAN. 
Sembilan tahun berkarier di tingkat eselon IV (1981-
1990), sembilan tahun di posisi eselon III (1990-
1999), sembilan bulan di Eselon II (dari April 1999 
sampai dengan Januari 2000) sebagai Direktur Sarana 
Prasarana Perkebunan-Ditjen Perkebunan, kemudian 
sembilan tahun diberbagai posisi eselon I (2000-2009).

Tidak lama kembali dari Pendidikan S2 nya di 
Michigan State University di East Lansing, Michigan 
USA, Wahjudi Wardojo memperoleh tugas sebagai 
Kepala Sub Direktorat Taman Nasional, Direktorat 
Taman Nasional dan Hutan Wisata di Ditjen 
Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam sampai 
akhir 1992. Wahjudi Wardojo senantiasa memberikan 
apresiasi tinggi dan menyampaikan terima kasih 
sebesar besarnya kepada para seniornya terutama 
Bapak Soebagio Hadiseputro, saat itu adalah atasan 
langsungnya, sebagai Direktur Taman Nasional dan 
Hutan Wisata, serta Alm. Bapak R. Soemarsono, 
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian 
Alam (1995-1999), yang telah memberikan kesempatan, 
membimbing, dan mendorong untuk mengembangkan 
diri serta membangun jejaring ke luar.

Selain itu, Professor Herman Haeruman, seorang 
rimbawan pejabat tinggi di Bappenas dan Guru Besar 
di Fakultas Kehutanan IPB senantiasa memberikan 
mentoring langsung dan membuka jejaring dengan 
mitra baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak awal 
tahun 1990 tersebut Wahjudi Wardojo mengembangkan 
jejaringnya tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga 
di tingkat global. Beberapa Lembaga Internasional 
multilateral, seperti World Bank, FAO, UNESCO, dan 
IUCN, atau Lembaga kerjasama bilateral seperti USAID, 
GTZ (GIZ), dan JICA sering kali mengundangnya sebagai 
pembicara di event-event internasional di berbagai kota 
belahan dunia lain, seperti Amerika Latin dan Amerika 
Utara, Afrika, Asia, maupun Eropa. Peluang tersebut 
dipergunakan untuk mengembangkan ilmu serta 
belajar, menyampaikan pengalaman pengalaman dari 
tempat kerjanya di Indonesia, sekaligus membangun 
jejaring.

Pada awal tahun 1993 sampai awal 1997 mendapat 

tugas sebagai Kepala Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango sekaligus merangkap sebagai Kepala Taman 
Nasional Gunung Halimun (yang saat itu belum ada Unit 
Pengelola Teknisnya). Kurun waktu inilah merupakan 
waktu yang sangat penting bagi karier selanjutnya, 
karena disamping memperdalam ilmu konservasi serta 
mempertajam scientific temper-nya, pada kurun waktu 
tersebut Wahjudi Wardojo punya kesempatan untuk 
mengembangkan leadership, kreativitas dan inovasi 
terkait dengan kemitraan, networking, bekerja dengan 
masyarakat, juga kiat-kiat penegakan hukum yang 
tepat.

Tanpa pernah membayangkan dan memikirkan 
sebelumnya, Wahjudi Wardojo selanjutnya 
mendapatkan tugas sebagai Atase Kehutanan di KBRI 
Tokyo, sejak April 1997 sampai Agustus 1999. Tugas 
tersebut juga merangkap sebagai contact person 
Indonesia untuk International Tropical Timber 
Organization (ITTO) di Yokohama, Jepang.

Dari seorang yang bertugas di lapangan langsung 
harus merubah penampilan yang biasa berpakaian 
lapangan dengan rompinya, dengan penampilan dan 
mind set sebagai diplomat di KBRI Tokyo.

Selanjutnya pada April 1999 dilantik sebagai 
Direktur Sarana Prasarana Ditjen Perkebunan, 
Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jabatan 
ini diemban tidak terlalu lama, karena pada tanggal 
20 Januari 2000 diangkat sebagai Staf Ahli Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan bidang Perlindungan dan 
Konservasi, merangkap sebagai Sekretaris Menteri.

Sejak saat itu sampai awal 2009, Wahjudi Wardojo 
mengemban beberapa posisi penting sebagai pembuat 
kebijakan tingkat tinggi di Departemen Kehutanan, 
yaitu sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam (28 Maret 2001 sampai dengan 
16 Nopember 2001), kemudian Sekretaris Jenderal 
(16 Nopember 2001 sampai dengan 23 Nopember 
2005), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
(23 Nopember 2005 sampai dengan 20 Januari 2009), 
dan Staf Khusus Menteri bidang Pengamanan Hutan 
(20 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009), 
kemudian mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) 
sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil, 
Wahjudi Wardojo sering menyampaikan ke publik 
bahwa karier yang paling membahagiakan dan 
membanggakan adalah ketika menjabat sebagai Kepala 
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman 
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Nasional Gunung Halimun.
Kemudian karier yang paling sulit dan berat 

adalah ketika menjadi Sekretaris Jenderal Departemen 
Kehutanan di masa masa transisi reformasi termasuk 
transisi dari pemerintahan yang awalnya lebih 
sentralistik menjadi desentralistik. Tiga hal utama yang 
dibebankan kepada Sekretaris Jenderal dari Menteri 
Kehutanan, Bapak M. Prakosa, adalah membenahi tiga 
hal pokok yaitu: sumber daya manusia, keuangan, dan 
aspek legal. Tiga hal yang sangat sulit karena harus 
melakukan pembenahan sekaligus perbaikan di masa 
awal reformasi.

Dari sisi sumber daya manusia saja, dalam proses 
desentralisasi, PNS Departemen Kehutanan seluruh 
Indonesia berjumlah lebih dari 42.500 orang harus 
dipangkas menjadi 17.500 orang dalam kurun waktu 
tidak lebih dari satu tahun, termasuk pembubaran 
seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di 27 
provinsi. Bersyukur karena dengan pengertian, bantuan 
dan dukungan semua pihak, proses tersebut berjalan 
dengan baik sehingga rimbawan bisa tersebar relatif 
merata di seluruh Indonesia, baik di pusat dengan 
semua UPT nya, maupun di provinsi, kabupaten, dan 
kota di seluruh tanah air.

Sejak 30 April 2009 sampai saat ini Wahjudi 
Wardojo bekerja sebagai penasehat senior untuk 
kebijakan konservasi di The Nature Conservancy 
(TNC) Indonesia-sekarang Yayasan Konservasi Alam 
Nusantara (YKAN). Sejak pensiun tersebut pak 
Wahjudi sering menulis di opini editorial (op-ed) 
koran Jakarta Post. Tulisan yang terkait dengan topik 
perubahan iklim, dan pembangunan berwawasan 
lingkungan. Di samping itu, pak Wahjudi sudah 
menyatakan diri tidak mau bekerja sebagai eksekutif di 
lembaga pemerintah maupun non pemerintah, namun 
masih aktif mengabdikan diri, yang dia sebut sebagai 
‘’punakawan’’ di berbagai lembaga nasional maupun 
internasional yang bergerak di bidang konservasi, 
lingkungan hidup, perubahan iklim dan kehutanan, 
antara lain: sebagai penasihat Kepala Badan REDD 
(2013-2014), kemudian sampai saat ini sebagai anggota 
Dewan Pembina Perhimpunan Burung Indonesia, 
Ketua Pembina Yayasan Owa Jawa (2013-sekarang), 
Ketua Majelis Perwakilan Anggota Forum Orang Utan 
Indonesia (FORINA) akhir 2018 sampai saat ini. Dia 
juga pernah menjadi anggota Dewan Pembina Lembaga 
Alam Tropika Indonesia (LATIN) dari tahun 1999-
2004.

Sejak 2016 sampai saat ini oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Ibu Dr. Siti Nurbaya Bakar, 
M.Sc., Wahjudi Wardojo bersama beberapa tokoh 
nasional diangkat sebagai Penasihat Senior Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia juga diangkat 
sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pejabat Tinggi 
Madya dan Pratama Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan sejak 2015 sampai sekarang.

Disamping itu, Wahjudi Wardojo adalah anggota 
International Advisory Committee for Biosphere 
Reserves untuk Direktur Jenderal UNESCO 2004-
2008, Dewan Pengawas (Board of Trustees) CIFOR-
Center For International Forestry Research 2006-
2009 dan memimpin delegasi Indonesia ke sejumlah 
pertemuan terkait kehutanan internasional, misalnya 
UNFCCC, UNFF, UNCBD, IUCN, ITTO, dan FAO. 
Wahjudi Wardojo adalah Ketua Pejabat Senior ASEAN 
untuk Kehutanan (ASOF 2006) dan pemimpin untuk 
Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA 2007-2008). 
Dia adalah anggota dari United Nations on Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN)-Indonesia 
Chapter (2013), anggota The Netherlands Academy on 
Land Governance (LANDac) di Universitas Utrecht, 
Belanda (2013-2015), Dewan Penasihat (Board of 
Advisorry) untuk Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati 
(SITH)- Institut Teknologi Bandung (2014-sampai saat 
ini), dan tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai Expert 
Komite Warisan Dunia (World Heritage Committee) 
UNESCO

Wahjudi Wardojo sebenarnya tidak banyak 
membuat buku atau tulisan di jurnal nasional atau 
internasional namun ada beberapa tulisan yang 
memperoleh pengakuan internasional, antara lain 
adalah Investing in Biodiversity, 1999 sebagai co 
author bersama beberapa ahli konservasi dunia 
(Michael Wells, Kathy MacKInnon, Paul Jepson, Scott 
Gugenheim dan Asmeen Khan), yang diterbitkan oleh 
World Bank tahun 1999. Buku tipis ini sampai saat 
ini tercatat sebagai salah satu highly cited publication 
untuk isu terkait konservasi dan pembangunan.

Pada tahun 2002, bersama dengan Dr. Nur 
Masripatin menulis Trends in Indonesian Forestry 
Policy di Jurnal IGES (Institute for Global Environment 
Strategies) yang berpusat di Hayama-Kanagawa, 
Jepang. Kemudian pada tahun 2004 bersama Wandojo 
Siswanto pada acara Seminar Seri Pertama United 
Nations Forum on Forests (UNFF) di Interlaken, 
Switzerland, menulis makalah berjudul Proses 
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Desentralisasi Kehutanan Indonesia. Makalah tersebut 
kemudian menjadi bagian dari buku yang berjudul 
Politik Desentralisasi, Hutan, dan Kekuasan Rakyat, 
yang diterbitkan oleh CIFOR tahun 2006.

Beberapa makalah di berbagai acara seminar 
dan workshop nasional maupun internasional telah 
ditulis oleh Wahjudi Wardojo sejak awal tahun 1990 
ketika menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Taman 
Nasional sampai saat ini. Tulisan tulisan Wahjudi 
Wardojo senantiasa terkait dengan isu isu konservasi, 
perubahan iklim, dan sumber daya manusia. Karena ke 
aktifan dalam berbagai penulisan, pertemuan ilmiah, 
workshop, seminar, maka Wahjudi Wardojo sejak 
tahun 2017 sampai saat ini diminta sebagai reviewer 
jurnal ilmiah internasional yaitu ELSEVIER, jurnal 
ilmiah yang didirikan sejak 125 tahun yang lalu dengan 
pusat nya di Amsterdam, dan sudah dikenal luas sebagai 
jurnal internasional di bidang Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan.

Walaupun senantiasa menolak untuk menuliskan 
buku pengalaman selama aktif sebagai birokrat, 
akhirnya atas desakan pak Wiratno dan teman teman 
lain, Wahjudi Wardojo akhirnya selesai menulis buku 
semacam biografi, yang berjudul ‘’Inspirasi dari Gunung 
Gede Pangrango”. Buku yang merupakan kumpulan 
makalah, sambutan, pidato, dan pemikirannya 
selama berkarier di Departemen Kehutanan sampai 
pengabdiannya setelah pensiun. Topik utama buku 
tersebut terkait dengan sumber daya manusia, 
konservasi, perubahan iklim dan kehutanan ke masa 
depan.

PESAN DAN KESAN
Hasil kontemplasi selama beberapa tahun, 

berkarya baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
sektor swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat 
ditempatkan sebagai penutup perkenalan ini.

Pertama, sebagian rimbawan Indonesia masih 
kurang memahami ‘’basic philosophy for valuing 
nature”, memaknai betapa besar peranan rimba raya 
dengan keragaman hayati nya. Masih banyak rimbawan 
belum secara utuh mampu membedakan peran dan 
kedudukan hutan alam dari hutan tanaman. Sebagian 
besar masih menganggap sepanjang itu hutan, apakah 
alam atau tanaman, mengapa kita harus beda bedakan? 
Kalau kita hidup di daerah sub tropis dengan hutan 
alam yang tidak terlalu banyak keragaman jenisnya 
(misalnya, menurut CIFOR, hanya sekitar 150 jenis 

pohon di seluruh daratan Eropa), barangkali anggapan 
tersebut benar. Tapi sebagai rimbawan Indonesia yang 
hidup di daerah tropis dengan keragaman pohon lebih 
dari 20.000 jenis (species) dengan berbagai jenis non 
pohon yang berasosiasi dengannya, maka kita harus 
lebih berhati hati. Para pakar juga menyatakan bahwa 
lebih dari 80% keragaman hayati berada di hutan.

Berbagai tulisan ilmiah telah menuliskan betapa 
hebatnya, betapa efektif, dan betapa efisiennya 
hutan alam sebagai bagian utama dari infrastruktur 
alami (natural infrastructure) bandingkan dengan 
infrastruktur ciptaan dan buatan manusia secanggih 
apapun di dunia ini. Namun juga sering, kita di

Indonesia atau belahan bumi lainnya dihadapkan 
pada pilihan pilihan sesaat yang ‘mengkerdilkan’ peran 
dan manfaat hutan beserta ekosistem alaminya hanya 
pada peran ekonomi (baca: finansial) saja.

Sayangnya sebagian (besar) dari para rimbawan 
sebagai penjaga gawang hutan, gamang untuk 
menyampaikan kepada publik, bahwa hutan dengan 
keragaman hayatinya adalah life supporting system 
(sistem penyangga kehidupan), sehingga betapa 
hebatnya dan signifikannya peran hutan bagi hidup 
dan kehidupan manusia beserta makhluk hidup yang 
tergantung padanya baik untuk generasi saat ini 
maupun masa depan. Kita juga sering melihat dan 
mendengar bahwa para rimbawan kesulitan membuat 
argumentasi untuk mempertahankan hutan alam kalau 
dihadapkan pada pilihan (opsi) pembangunan yang 
umumnya berjangka waktu pendek dan lebih pada 
kepentingan ekonomi (atau tepatnya finansial) semata.

Sebaliknya, sering kita temui, teman teman dari 
disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, ilmu politik, ilmu 
ekonomi, ilmu teknik bahkan dokter, nampak jauh lebih 
fasih dan percaya diri (confident) menyampaikan dasar 
dasar falsafah mengapa kita harus mencintai hutan 
dan alam (love to forests and nature) dan memberi 
penghargaan tinggi atas peran hutan dan alam (valuing 
nature). ‘Valuing nature or forests’ tidak berarti bahwa 
seluruh alam dan hutan harus dikonservasi, namun 
lebih pada pemahaman dan pemaknaan yang cerdas, 
antara melindungi wilayah yang harus dilindungi 
dan mengambil ‘manfaat’ (benefitting) dari upaya 
pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, rimbawan seringkali bersifat eksklusif dan 
defensif, sehingga sering sulit melakukan kemitraan 
maupun kolaborasi dengan pemangku kepentingan 
(stakeholders) lainnya dalam menangani permasalahan 
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terkait hutan dan kehutanan.
Berangkat dari sejarah rimbawan dan kehutanan 

di masa lalu, sejak jaman Belanda sampai akhir tahun 
1960-an, sebagian besar rimbawan Indonesia bekerja 
sebagai birokrat atau sebagai pegawai badan usaha milik 
negara, dengan tugas utama adalah mempertahankan 
kawasan hutan. Tidak jarang kita mendengar rimbawan 
selalu bicara tentang mandatnya. Orang lain seolah 
tidak boleh atau tidak perlu intervensi pada tugasnya, 
sehingga terkesan sangat eksklusif. Ada kecenderungan 
selalu curiga dan defensive terhadap tawaran pihak 
lain, karena kebiasaan sebagai penegak hukum. 
Sesungguhnya tidaklah sulit dan tidak perlu ada 
kecurigaan terhadap pemangku kepentingan lainnya, 
bilamana dalam menjalankan kemitraan ataupun 
kolaborasi senantiasa dilandasi dengan prinsip ‘Tiga M’: 
Mutual Respect, Mutual Trust, dan Mutual Benefits.

Ketiga, dari sisi keragaman hayati sesungguhnya 
Indonesia adalah negara adi daya (super power) 
di dunia. Para pakar global telah mencatat bahwa 
Indonesia adalah negara nomor 2 keragaman hayatinya 
di daratan (terrestrial) setelah Brazil, dan Indonesia 
adalah negara dengan keragaman hayati kelautan 
nomer satu di dunia. Kalau digabungkan, maka tidak 
ada satu pun negara di dunia yang melebihi Indonesia. 
Keragaman hayati di samping diyakini sebagai system 
penyangga kehidupan (life-supporting system) baik 
bagi Indonesia maupun dunia, sebenarnya juga 
asset yang luar biasa untuk masa depan Indonesia 
maupun dunia (our global future). Posisi sebagai masa 
depan dunia ini yang sering belum didaya gunakan 
(dikapitalisasi) dengan baik. Yang terjadi justru sering 
kita sudah curiga terhadap pernyataan negara lain 
yang nampak menganggu kedaulatan negara kita 
urusan keragaman hayati kita ini. Kedaulatan negara 
atau state sovereignty sebenarnya telah dijamin oleh 
charter Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga 
setiap keputusan setiap lembaga di bawah PBB harus 
menerapkan dan menghargai ketetapan tersebut. 
Keragaman hayati bukan global public goods, tapi 
our global future resources. Artinya aset tetap milik 
Indonesia yang berpotensi untuk masa depan dunia. 
Oleh karena itu yang seharusnya dilakukan Indonesia 
justru ‘’memainkan’’ peran keragaman hayati tersebut 
bagi upaya diplomasi dan negosiasi internasionalnya, 
misalnya terkait masa depan bio-medicine, dan bio-
energy sehingga negara yang lain diarahkan untuk 
berkontribusi untuk menjaga dan melestarikan sumber 

daya penting tersebut.
Keempat, rimbawan sebagai pemegang amanah 

di muka bumi merupakan mahluk yang tidak mudah. 
Oleh karena itu harus mempunyai values yang kuat, 
antara lain integritas moral, profesionalisme dengan 
membangun kemampuan hard skills maupun soft 
skills-nya, networking, dan komitmen yang kuat dalam 
menjaga kelestarian dan keberlanjutan hutan dan 
Kehutanan.

Kelima, ditakdirkan sebagai rimbawan, kita harus 
bersyukur luar biasa. Karena sebagai rimbawan kita 
memperoleh kesempatan langsung untuk memahami, 
memaknai dan menerapkan perintah Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Esa, khususnya yang terkait dengan 
pernyataan bahwa: Tiada Mahluk Hidup di Dunia yang 
Tiada Bermanfaat. Hampir semua agama mempunyai 
pesan universal yang sama. Di Islam tercantum dalam 
Al Qur’an di surah Ali Imran QS 3: 191, Kristen di 
Kejadian I:21, dan Hindu Bhagawad Gita Sloka 10:8. 
Rimbawan juga ditakdirkan untuk senantiasa respect 
to diversity, menghargai keberagaman karena setiap 
saat dalam menjalankan tugasnya senantiasa melihat 
dan memahami betapa tidak ada mahluk hidup yang 
mampu hidup tanpa interaksi dan ketergantungan 
(interdependency) dengan mahluk lainnya.
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TAMAN NASIONAL BALI BARAT terletak di 
bagian barat dari Pulau Bali, masuk wilayah dua 
kabupaten, kabupaten Jemberana dan Buleleng, dengan 
luas sekitar 10% luas daratan Bali. Taman Nasional ini 
merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Bali 
yang memiliki ekosistem asli dengan berbagai jenis 
tumbuhan dan binatang sehingga sangat cocok untuk 
wisata alam atau ekowisata untuk liburan. Selain itu, 
Taman Nasional Bali Barat ini terdiri dari beberapa tipe 
vegetasi yaitu hutan mangrove, hutan pantai, hutan 
musim, hutan hujan dataran rendah, savana, terumbu 
karang, padang lamun, pantai berpasir, dan perairan 
laut dangkal dan dalam.

Memiliki 175 jenis tumbuhan dan 14 jenis 
diantaranya merupakan tumbuhan langka seperti bayur 
(Pterospermum javanicum), ketangi (Lagerstroemia 
speciosa), burahol (Stelechocarpus burahol), cendana 
(Santalum album), dan sonokeling (Dalbergia 
latifolia). Disamping memiliki satwa burung yang 
endemik dan langka yaitu burung jalak bali 
(Leucopsar Rothschildi), terdapat jenis burung lain 
seperti jalak putih (Sturnus melanopterus), terucuk 
(Pycnonotus goiavier), dan ibis putih kepala hitam 
(Threskiornis melanocephalus). 

Di Pulau Menjangan, taman nasional dikenal oleh 
para diver sebagai tempat wall diving terbaik di Bali ini 

memiliki taman bawah laut yang berwarna dan penuh 
dengan berbagai jenis ikan sekaligus biota laut. Pulau 
menjangan dikelililingi terumbu karang dengan drop 
ofg sedalam 60 meter dan formasi batuan. Formasi 
batuan tersebut membentuk sejumlah goa-goa besar 
dan belut moray. Di goa-goa kecil, kedalaman laut dan 
aliran arus yang tenang menjadikan taman bawah laut 
Menjangan adalah tempat hidup bagi tuna, gerombolan 
jackfish, penyu, bahkan hiu. Taman Nasional Bali Barat 
menyajikan sisi lain Pulau Dewata: pengamatan burung, 
jelajah mangrove, menyelam, snorkeling, jelajah hutan 
dan wisata religi.
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pasir putih tersebar disetiap sudut pulau dengan air 
yang jernih serta hamparan karang yang berwarna 
warni dengan biotanya. Selain memiliki keindahan 
diatas air, Labengki juga memiliki keindahan bawah laut 
karena banyak terdapat berbagai jenis hewan langka 
dan karang-karang besar serta biota-biotanya yang 
menarik, yang paling menarik adalah banyaknya spesies 
kima atau kerang raksasa mulai dari kima kecil, kima 
batu serta kima raksasa yang merupakan satu-satunya 
populasi alami kima besar dengan nama dan jenis 
yang berbeda-beda dan masih terjaga kealamiannya. 
Jika bosan dengan menjelajahi alam, wisatawan juga 
bisa berkunjung ke perkampungan suku Bajo, suku 
asli yang mendiami Pulau Labengki. Masyarakat suku 
Bajo sangat ramah dalam menyambut para wisatawan. 
Jangan lupa siapkan uang receh karena anak-anak 
disana senang berlomba-omba memperebutkan uang 
receh tersebut dengan berenang. Beberapa objek yang 
menjadi daya tarik berkunjung ke Taman Wisata Alam 
Teluk Lasolo adalah  Teluk Cinta, Mercusuar, Berburu 
Lumba-lumba, Suku Bajo dan Spot diving & snorkeling.

PULAU LABENGKI merupakan kawasan konservasi 
dengan nama Taman Wisata Alam Lasolo, berada 
di Sulawesi Tenggara. Pulau Labengki terdiri dari 
Pulau Labengki besar dan Pulau Labengki kecil yang 
dikelilingi pulau-pulau kecil nan indah dengan struktur 
batuan carst yang di tumbuhi ribuan anggrek liar yang 
sangat menawan juga memiliki puluhan pantai dengan 
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Pada akhir Januari 2020 sebelum 
timbulnya pandemi covid-19 
Rimbawan Indonesia kehilangan 
salah seorang anggauta seniornya 
bapak Drs. Adjis Herdjan, 
Rimbawan Nasionalis Pecinta 
Tanah Air yang telah 

mendharmabaktikan jiwa raganya demi tegak 
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) dengan ikut berjuang dan berperang di medan 
tempur selama 4 tahun (1945-1949) yaitu sejak 
menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI melawan 
Jepang, bertempur mempertahankan Kemerdekaan RI 
melawan Belanda yang ingin menjajah kembali RI 
hingga saat Negara dan Pemerintah RI mendapatkan 
kembali kedaulatannya berkat kegigihan dalam 
perjuangan secara fisik maupun politik internasional. 

Meninggalnya almarhum bapak Drs. Adjis Herdjan 
pada tanggal 27 Januari 2020 di RS Fatmawati Jakarta 
karena usia lanjut dan sakit “gagal ginjal” dengan 
menjalani cuci darah selama 2 bulan dan meninggal 
dalam usia 94 tahun kurang 2 bulan, banyak rimbawan 
senior yang mengenalnya tidak mendengar beritanya 
sejak sakit hingga wafatnya (termasuk penulis sendiri) 
sehinga hampir semua rimbawan yang mengenalnya 
tidak sempat besuk ketika masih sakit maupun takziah 
ketika meninggalnya. Pada hal sebelum dimakamkan 
di Bogor jenazah disemayamkan di rumah duka Jl. 
Sekolah Duta V No 1 Pondok Indah Jakarta di rumah 
salah satu puterinya. Hanya beberapa orang pensiunan 
rimbawan KPH Bogor yang pernah menjadi anak buah 
pak Adjis Herdjan yang sempat takziah di pemakaman 
Dredet Bogor.

Untuk mengenang jasa-jasa almarhum marilah 
kita ingatkan riwayat hidup dan pengabdiannya 
untuk bangsa dan negara pada umumnya dan untuk 
Kehutanan pada khususnya. 

Adjis Herdjan dilahirkan di Kuningan-Cirebon 
tanggal 11 Maret 1926 dari orang tua yang bekerja sebagai 
Pegawai Pemerintah Belanda (priyayi) sehingga dapat 
bersekolah di Sekolah Dasar Belanda yang memakai 
bahasa pengantar Belanda yaitu sekolah HIS (Holland 
Inlandsche School). Selepas dari HIS meneruskan ke 
MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) Bandung 
yang ketika Jepang berkuasa diubah menjadi SMP 
(Sekolah Menengah Pertama). Selama bersekolah di 
SMP Bandung ini secara diam-diam dan sembunyi-
sembunyi mendapat pendidikan semangat kebangsaan 
(nasionalisme) dari guru dan politisi penganut ajaran 
nasionalime Bung Karno yang di Bandung banyak 
pengikut/pendukungnya. Seperti diketahui ajaran 
nasionalisme yang ditekuni Bung Karno sejak menjadi 
mahasiswa Techniche Hooge School atau THS 
(sekarang ITB) bahkan sejak masih menjadi siswa 
HBS di Surabaya dari ajaran KH Cokroaminoto dan 
Budi Utomo, berkembang pesat di Bandung. Ajaran 
nasionalisme dan hasrat memiliki Negara sendiri 
terlepas dari belenggu penjajahan sangat merasuk 
dalam hati para pemuda dan angkatan muda pada 
umumnya termasuk dalam diri pribadi pemuda Adjis 
Herdjan. Setelah lulus SMP Adjis Hedjan melanjutkan 
sekolah ke Sekolah Kehutanan Menengah Tinggi 
(SKMT) di Bogor sekolah calon Sinder Kehutanan yang 
berikanan dinas, diasrama, bebas biaya pendidikan 
dan setelah lulus langsung diangkat menjadi Pegawai 
Kehutanan tingkat Opseter Kehutanan.

Tak lama setelah bersekolah di SKMT Bogor terjadi 
perubahan situasi/keadaan pemerintahan dimana 
balatentara Jepang yang berkuasa banyak mengalami 
kekalahan perang melawan Sekutu dan penguasa 
pemerintahan mulai goyah dan mulai lunak seperti 
memberi harapan akan memberikan kemerdekaan 
kepada bangsa Indonesia.Kesempatan ini digunakan 
sebaik-baiknya oleh para pemimpin perjuangan dan 

DRS. ADJIS HERDJAN
MANTAN KKPH DAN RIMBAWAN PEJUANG 1945

Oleh: Ir. Slamet Soedjono, MBA
Pengasuh MRI
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pejuang Indonesia untuk semakin menegaskan, 
meyakinkan dan membulatkan tekad 
merebut dan meraih kemerdekaan.

Pada suatu malam hari 70 siswa 
SKMT berkumpul di Puncak di 
sekitar kebun teh untuk berikrar 
setuju tidaknya mendukung 
Indonesia “MERDEKA
SEKARANG” atau menunnggu 
nanti-nanti kalau kita sudah kuat 
dan siap diberi kemerdekaan oleh 
Jepang. MENDUKUNG berarti 
HARUS SIAP BERJUANG dan 
RELA BERKORBAN JIWA RAGA 
untuk memperoleh kemerdekaan. 
Ternyata dalam pemungutan suara 
hampir 70% mendukung dengan semangat 
yang menggelora. Di sini Adjis Herdjan ikut 
berperan penting dalam menggelorakan semangat 
nasionalisme dan semangat perjuangan berkat hasil 
pendidikan politiknya semasa di Bandung.

Selanjutnya pernyataan yang ditandatangani oleh 
para siswa SKMT ini dilaporkan ke Kepala SKMT untuk 
selanjutnya disampaikan ke Pimpinan Perjuangan di 
Bogor.

Setelah didengar berita bahwa Jepang dalam 1 
minggu 2 kali dibom atom oleh Amerika (di Nagasaki 
tanggal 6 Agustus 1945 dan di Hirosima tanggal 9 
Agustus 1945) dengan korban ratusan ribu orang 
meninggal dan disusul pernyataan Jepang menyerah 
kalah kepada Sekutu maka para pejuang dan pemuda 
termasuk siswa SKMT yang tidak sabaran segera 
menyerbu pos-pos penjagaan Jepang untuk meminta/
merebut senjatanya dengan hanya berbekal golok, 
keris, potongan besi dan sebagainya. Ada yang berhasil 
dengan mudah tetapi tidak sedikit pula yang mendapat 
perlawanan hingga menewaskan perebutnya. Setelah 
proklamasi kemerdekaan dikumandangkan (17-8-
1945) semangat perjuangan pemuda dan pejuang 
semakin menggelora. Kedatangan pasukan Sekutu 
yang bertugas melucuti tentara Jepang dan diboncengi 
tentara Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia 
membikin para pejuang semakin marah dan melakukan 
perlawanan, tetapi karena kekuatan mereka jauh lebih 
kuat maka perlawanannya hanya dapat dilakukan 

secara bergerilya dengan serangan-serangan 
sporadis di malam hari tetapi tidak 

kunjung berhenti. Usaha mendapatkan 
senjata baik dengan cara perebutan, 

penyerbuan maupun pencurian 
terus dilakukan.

Dengan semakin banyaknya 
kedatangan pasukan Sekutu di 
Bogor yang dipelopori pasukan 
Inggris dengan pasukuan 
pendukung dari India (pasukan 
Ghurka) bersama tentara KNIL 

(Belanda) pasukan pejuang RI tak 
mampu membendungnya hingga 

kantor-kantor pemerintahan serta 
kantor instansi pemerintah lainnya 

diduduki pasukan Sekutu maka pasukan 
pejuang RI (TKR/TNI/TP/Kelaskaran) 

mundur ke arah Cianjur, Sukabumi dan Jasinga untuk 
membangun basis pertahanan baru.

Dari basis pertahanan baru ini para pejuang 
(termasuk pasukan SKMT) melakukan penyerangan 
terhadap pos-pos penjagaan,markas maupun asrama 
tentara sekutu yang kemudian hanya tentara Belanda 
yang diperkuat untuk mempertahankan kota Bogor. 
Satu kesan yang tak terlupakan ialah ketika bertiga ia 
bersama 2 orang teman pejuang kehutanan mendapat 
tugas (kepercayaan) untuk mengawal Menteri 
Kemakmuran (Menteri Pertanian Pertama) Mr. Maria 
Ulfah Santoso untuk menghadap Presiden Soekarno di 
tempat kediamannya Jl.Pegangsaan Timur 56 Jakarta 
sebelum hijrah ke Yogya dan berhasil selamat pada hal 
keadaan keamanan di perjalanan maupun di Jakarta 
sangat rawan. 

Pada tanggal 6 Januari 1946 Ibu kota Pemerintah 
RI, Para Pimpinan Nasional diikuti Instasi-Instasi 
Pemerintah Pusat berikut ASN-nya hijrah ke 
Yogyakarta. Menyusul pula Instansi Kehutanan tingkat 
Pusat dan ASN-nya yang ada di Bogor. Semuanya 
ini karena keadaan yang memaksa akibat tekanan 
keamanan dari pihak musuh (Belanda). Siswa SKMT 
klas III dipercepat kelulusannya (1945), siswa klas 
II hijrah ke Yogya (Kaliurang) bulan April 1946 dan 
siswa kelas I hijrah ke Yogya awal Juni 1946 setelah 
hampir setahun di Bogor belajar dan sambil berjuang 
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di medan tempur untuk kemerdekaan RI dimana siswa 
Adjis Herdjan terlibat langsung dalam perjuangan itu.
Di Yogya pun sambil belajar di sekolah terus bergabung 
pada pasukan perjuangan tetapi sampai datangnya 
agresi Belanda I, Juli 1947 tidak terlalu sering mendapat 
tugas tempur di medan perang hanya sesekali mendapat 
tugas di front Utara (Semarang). Baru setelah pasukan 
Agresi I Belanda dalam penyerbuannya terhenti di 
Gombong dan dibuat garis batas demarkasi membujur 
Utara-Selatan di sebelah Timur kota Gombong tugas 
bertempur di daerah Gombong (yang dikenal sebagai 
medan perjuangan front Barat) ini sangat sering dan 
kadang berbulan-bulan. Di kala belajar di kelas di 
samping kursi kanan terletak buku-buku pelajaran dan 
buku catatan di sebelah kiri tergantung senjata laras 
panjang atau pistol atau samurai, pakaiannya seragam 
sekolah tetapi kalau mau berangkat perang berganti 
pakaian dinas kesatuan perjuangan/kemiliterannya.

 Mendapat tugas tempur di suatu tempat tertentu 
disambutnya dengan gembira dan bersorak sorai 
sambil bernyanyi nyanyi penuh semangat sebelum 
keberangkatannya.Ceritera pertempuran berbulan-
bulan di Gombong yang dijalani bolak-balik Gombong 
–Yogya untuk menyelesaikan pendidikannya di 
SKMT cukup panjang, tetapi yang paling mengesan
dan mengharukan ialah ketika harus membakar/
membumihanguskan Rumah Dinas dan Kantor
KBKPH Gombong Selatan di Jl. Raya Gombong
yang begitu berwibawa dan membanggakan Pejabat
Kehutanan supaya tidak dipakai Belanda.Kesan yang
ketiga adalah ketika terjadi Agresi II (Desember 1948)
berbagai pasukan perjuangan RI yang ada di Gombong
tidak mampu membendung/menahan/melawan 
gemuruhnya berpuluh-puluh tank, panser dan truk-
truk penuh militer Belanda yang bersenjata lengkap dan 
otomatis pimpinan Jendral Spoor Panlima Tertinggi
Militer Belanda akan menyerbu Yogyakarta dari Barat.
Ketika ada perintah supaya mundur kembali ke basis
perjuangan di Yogya dengan kereta api yang sudah
disiapkan di stasium kereta api Gombong ketika tiba di
stasiun kereta api ternyata baru saja berangkat maka
lemas dan bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya
diputuskan kembali saja ke basis perlindungan gerilya
di Desa Mangli-Kuwarasan 7 km arah selatan dari
Gombong. Perjalanan dengan jalan kaki dengan

menyelinap-menyelinap akhirnya sampai di tempat 
persembunyian yang dibantu oleh orang kampung 
setempat. Setelah 3 hari istirahat diputuskan akan 
kembali ke Yogya berjalan kaki berliku-liku melalui 
desa-desa sepanjang pantai selatan Gombong-Bantul. 
Perjalanan terputus-putus untuk keamanan, istirhat 
tidur dan makan dibantu penduduk setempat,akhirnya 
sampai pula di Yogyakarta memakan waktu hampir 4 
minggu. Cilakanya awal berjumpa dengan teman-teman 
seperjuangan sambutan mereka LOO KAMU MASIH 
HIDUP TO TAK KIRO WIS MATI DIBANTAI LONDO 
walau akhirnya setelah berceritera panjang lebar 
dipeluk dan diciuminya penuh haru atas keselamatan 
dan perjumpaan mereka. Waktu itu ibukota RI Yogya 
sudah dikuasai Belanda. Para pejuang sudah berjuang/
bergerilya di luar kota.

Setelah beberapa hari di Yogya diberitahu bahwa 
siswa kelas III SKMT yang belajar sambil berjuang 
sudah dinyatakan lulus semua dan sudah diangkat 
menjadi Pegawai Negeri tetapi belum diberi tugas 
tertentu yang masih ikut berjuang dipersilahkan 
melanjutkan perjuaannya termasuk pak Adjis Herdjan 
ini. Adjis Herdjan melanjutkan berjuang bergerilya dan 
bertempur dari luar kota sampai diraihnya kemenangan 
hingga Yogya kembali menjadi ibukota RI pada bulan 
Juli 1949. 

Setelah situasi semakin membaik akhir Agustus 
1949 pak Adjis minta pindah ke Bogor di Kantor Besar 
Kehutanan yang masih dikuasai pejabat2 Belanda.
Setelah diterima ternyata gajinya dibedakan antara 
lulusan SKMT Yogya yang dalam belajarnya memakai 
Bahasa Indonesia dengan lulusan MBS Bogor buatan 
Belanda yang dalam studinya memakai bahasa Belanda. 
Bedanya cukup menyolok yang berijazah MBS Bogor 
digaji f 260 yang dari SKMT Yogya f 180 tentu saja 
menimbulkan protes wong pak Adjis dan kawan-kawan 
juga fasih berbahasa Belanda bahkan Inggris. Protes 
diterima akan disamakan gajinya tetapi harus melalui 
Kursus terentu selama 3 bulan. Ketentuan itu diterima 
dan dijalani kemudian gajinya disamakan.Tidak lama 
bekerja di Kantor Besar Kehutanan Bogor selanjutnya 
dipindahkan ke KPH Banten diangkat menjadi Pejabat 
KSKPH (waktu itu istilahnya Koordinator KBKPH) 
Banten Utara meliputi KBKPH Serang, Pandeglang, 
Rangkasbitung, dan Cibaliung Barat.
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Dari Banten dipindahkan menjadi KSKPH 
Indramayu di Cirebon berkedudukan di Kadipaten. 
Selama bertugas di Indramayu wilayah kerjanya banyak 
yang menjadi sarang gerombolan DI/TII. Dari KSKPH 
Indramayu pindah ke Sumedang dari situ mendapat 
promosi menjadi KKPH Cianjur. Selama bertugas di 
Sumedang dan Cianjur sempat mengikuti kuliah di 
Universitas Pajajaran hingga meraih gelar Drs. dalam 
Ilmu Pemerintahan dan ketika menjadi KKPH Cianjur 
mendapat tugas belajar di SESKOAK Lembang dan 
mungkin hanya satu-satunya orang Kehutanan yang 
berijazah SESKOAK (Sekolah Staf dan Komando 
Angkatan Kepolisian) kemudian menjadi SESKOPOL 
sehingga cukup disegani di kalangan Kepolisian di kala 
ada urusan dinas kehutanan dengan pihak Kepoliisian.

Dari KKPH Cianjur dipindahtugaskan menjadi 
KKPH Sukabumi selanjutnya pindah menjadi KKPH 

Bogor hingga pensiun sebagai KKPH Bogor.
Setelah pensiun dari KKPH Bogor almarhum aktif 

bekerja di salah satu unit usaha Yayasan Sarana Wana 
Jaya PT Bina Lestari hingga beberapa tahun lamanya.

Almarhum meninggal dunia pada usia 94 tahun 
kurang 2 bulan, pencapaian usia yang sangat tinggi 
dengan meninggalkan 7 anak, 22 cucu dan 12 cicit. 
Jenazah almarhum dimakamkan di TPU Dredet Bogor 
meskipun almarhum memiliki tanda penghargaan” 
Bintang Gerilya” sebagai Pejuang 45 yang berhak 
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan 
Upacara Militer. Almarhum lebih suka dimakamkan 
satu lahat dengan isteri tercintanya. Mari kita doakan 
semoga arwah almarhum diampuni dosa-dosanya 
diterima amal baiknya, diterima di sisi-Nya dan keluarga 
yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan.
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Masih terkait dengan 
peringatan hari-hari besar 

nasional, dalam MRI 67 ini 
disajikan kisah nyata perjuangan 
dari seorang calon rimbawan 
yang pada masa mudanya ketika 
menjadi pelajar dan mahasiswa 
ikut berjuang di medan tempur 
membela negara dan bangsa yang 
dicintainya 

R.I.S Pramoedibyo (lahir
1925), adalah putera dari 
R.Soepardan Kepala Kejaksaan
Kabupaten Ngawi pada jaman
Belanda dan Jepang yang pada
tahun 1993 setelah lama pensiun
sebagai Kepala Unit I Perhutani
Jawa Tengah menuliskan biografinya yang menarik
dan banyak bercerita tentang keterlibatannya dalam
perang Kemerdekaan RI ketika menjadi pelajar/siswa
SKMT dan mahasiswa Fak. Pertanian UGM di Klaten
dan Yogya. Kisah singkat tentang perjuangan dan
keterlibatannya bertempur di medan perang serta
motivasi yang melatarbelakanginya lebih kuang sebagai
berikut:
1. Sejak masih SD (HIS) beliau sudah bercita-cita ingin 

menjadi Sinder Kehutanan karena kagum melihat
kakak iparnya yang menjadi Sinder di Montong-
Parengan (Bojonegoro) ketika berpakaian dinas
nampak begitu gagah, berpistol besar, sepatu laars
panjang, berkuda, berwibawa, disegani, dihormati,
bergaji besar, bekerjanya jelas dan di alam terbuka
yang nyaman, indah dan menyenangkan.

2. Ketika bersekolah di MULO (jaman Belanda)
yang kemudian menjadi SMP (jaman Jepang)

sekolahnya berpindh-pindah 
Solo-Cirebon-Jakarta karena 
Perang Dunia II dan Indonesia 
dijajah Jepang, namun akhirnya 
bisa lulus dari SMPN I Jakarta. 
Begitu lulus SMP langsung 
mengikuti test dan bisa diterima 
menjadi siswa SKMT (Sekolah 
Kehutanan Menengah Tinggi) 
di Bogor sebuah sekolah calon 
Sinder yang berikatan dinas dan 
diasrama. Ketika duduk di klas III 
SMP secara diam-diam mendapat 
pelajaran Semangat Perjuangan 
dari seorang guru Pribumi yang 
orator dan agitator hebat sehingga 
dapat menanamkan Semangat 

Kebangsaan yang tinggi dan merasuk dalam hati 
para siswanya.

3. Baru sekitar 1 tahun bersekolah di SKMT Bogor,
Jepang yang berkuasa di Indonesia mengalami kalah 
perang dengan Sekutu (Amerika-Inggris-Australia). 
Para pemuda pejuang di Bogor termasuk Pram dan
kawan-kawan rame-rame menyerang Jepang untuk
merebut senjatanya guna bekal perang melawan
Belanda yang mau menjajah kembali Indonesia
di samping upaya balas dendam atas kekejaman
tentara Jepang ketika berkuasa. Keiuktsertaan
dalam perjuanan ini terhenti karena iswa SKMT
termasuk Pram ditugaskan praktek hutan di Jawa
Timur, Pram ditugaskan di BKPH Notopuro KPH
Saradan. Waktu Proklamasi dipoklamirkan Pram
berada di Notopuro ini. Setelah selesai praktek para
siswa segera dipulangkan ke Bogor, ini disambut
gembira karena mendengar di Bogor semakin panas 

KISAH PERJUANGAN DI MEDAN TEMPUR DARI 
SEORANG SISWA/MAHASISWA CALON RIMBAWAN

RIS PRAMOEDIBJO DALAM PERANG
KEMERDEKAAN RI 1945-1949

Oleh: Ir. Slamet Soedjono, MBA
Pengasuh MRI
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dan siswa-siswa SKMT ingin segera ikut berjuang.
4. Setelah berkumpul dan ikut berjuang melawan 

Belanda, suasana di Bogor dan Jakarta semakin 
gawat, akhirnya SKMT dan Kantor-kantor 
Kehutanan ditutup. Pimpinan Negara dan 
Pemerintah RI hijrah ke Yogya 6-1-1946. Siswa 
SKMT dipulangkan ke tempat asal masing-masing. 
Pramoedibyo pulang ke Ngawi dengan mengajak 
serta adik kandungnya Harsono Pramoegiri 
(Hengki) yang bersekolah di Sekolah Guru Tinggi di 
Jakarta. Sekitar 2 minggu di Ngawi didapat kabar 
bahwa di Yogya dibuka Militaire Academie (MA) 
untuk mendidik calon perwira (opsir) pertama 
orang Indonesia. Pram minta izin ayahnya untuk 
masuk MA Yogya dan adiknya Hengki juga minta 
izin masuk MA di Jakarta (Tangerang). Alasan 
masuk MA karena malu sama teman dan pejuang 
lain jika tidak ikut terjun berjuang membela bangsa 
dan negara RI. Dengan masuk MAdiharapkan 
akan mendapat bekal ilmu dan praktek berperang 
yang baik. Dengan berat hati Pram diizinkan tetapi 
Hengki ditolak, tidak rela 2 anak lakinya masuk 
menjadi tentara, berjuang membela RI kan tidak 
harus jadi tentara.

5. Kakak beradik segera berangkat Pram ke Yogya 
dan Hengki ke Jakarta. Hengki kecewa sekali tidak 
diizinkan ayahnya. Pram diterima di MA Yogya 
menjadi Kadet (siswa calon perwira) memasuki 
pendidikan militer dengan berbagai latihan fisik 
yang keras agar mahir berperang dengan senjata 
maupun tanpa senjata. Adiknya Henki setelah 
kembali di Jakarta bertemu teman-teman yang 
sudah pada masuk MA akhirnya ikut masuk juga di 
MA Tangerang Jakarta. Akan tetapi nasibnya tragis, 
belum sempat jadi perwira beliau gugur bersama 
Komandan MA Daan Mogot dan 67 kadet MA 
lainnya ketika bertugas melucuti senjata tentara 
Jepang di Lengkong. Ada temannya yang selamat 
dengan berpura-pura mati tertindih mayat-mayat 
Kadet MA yang gugur yang kemudian menjadi 
saksi peristiwa itu. Ia adalah Widianto teman 
Hengki di SGA yang kemudian menjadi adik ipar 
Pramoedibyo.
Setelah beberapa bulan menjadi Kadet MA yang 
hari-hari latihan perang terus dan dijejali teori 

dengan pengenalan berbagai senjata hanya melalui 
gambar bukan ujud fisiknya, lama-lama terasa 
jenuh dan mulai tidak krasan karena sebenarnya 
ia ingin segera berjuang di medan tempur seperti 
beberapa teman yang lain. Akhirnya ia memutuskan 
keluar dari MA.
Suatu sore sedang jalan-jalan di Terban ketemu 
dengan teman akrabnya di SKMT Bogor lalu 
berceritera panjang lebar bahwa SKMT sudah 
pindah ke Yogya di Kaliurang. Lalu diajak pergi 
ke Kaliurang bertemu teman-teman lamanya 
serta menanyakan kemungkinan bisa bergabung 
kembali. Setelah diyakinkan bisa maka ia segera 
mengajukan permohonan keluar dari MA dan tanpa 
dipersulit langsung diizinkan, maka kembalilah ia 
ke habitat yang dicintainya “kehutanan” masuk 
kembali menjadi siswa SKMT.

6. Akhir th ajaran 1947 (Juni) diadakan ujian akhir 
SKMT yang lulus 27 orang. Lulus no 1 Mulyadi dan 
no 2 Soedarwono. Keduanya ditugaskan belajar 
di Perguruan Tinggi Negeri Klaten sedangkan 
Pramoedibyo setelah diangkat menjadi pegawai 
ditempatkan di KPH Nganjuk. Tetapi sebelum 
berangkat kerja tiba-tiba timbul niat ingin kuliah di 
PTN Klaten. Bersama teman lulusan SKMT Utoro 
menghadap Kepala Jawatan Kehutanan minta 
ijin mau kuliah kalau perlu dengan biaya sendiri. 
Permohonan disetujui lalu mendaftar di Klaten kok 
ya langsung diterima diberi Kartu Mahasiswa tetapi 
disuruh menunggu 3 bulan untuk bisa ikut kuliah. 
Sambil menunggu Pram ingin ke Nganjuk melapor 
tentang penempatannya. Perjalanan dilanjutkan 
tetapi tidak langsung ke Nganjuk singgah dulu di 
Ngawi tempat orang tua. Setelah melapor bahwa 
ia tidak meneruskan pendidikan di MA dan sudah 
lulus dari SKMT,sudah diangkat menjadi pegawai 
negeri ditempatkan di Nganjuk bahkan sudah 
menerima gaji, bapak ibunya senang sekali apalagi 
ketika melaporkan juga sudah diterima menjadi 
mahaiswa Fakultas Pertanian PTN Klaten yang 
kuliahnya 3 bulan lagi. Waktu mau berangkat ke 
Nganjuk dicegah sama bapaknya karena sudah 
bicara dengan Kepala Kehutanan Ngawi kalau 
akan ditempatkan sebagai Sinder di Ngawi saja. 
Di Ngawi sementara diperbantukan ke KBKPH 
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Geneng sambil ditugasi untuk melatih kemiliteran 
Angkatan Muda Kehutanan yang baru dibentuk 
yang nantinya menjadi pasukan tempur kehutanan 
“Wanara”.

7. Tiga bulan kemudian kuliah di PTN Klaten sudah 
akan dimulai sehingga Pram harus kembli ke Yogya 
untuk mulai kuliah. Kuliah belum teratur dan 
sesuai sistem pendidikan tinggi saat itu yang “studi 
bebas” tidak mengharuskan mahasiswa mengikuti 
penuh kuliah tatap muka setiap hari sehingga Pram 
sebagai mahasiswa tugas belajar dapat sering ke 
Kantor Besar Kehutanan di Yogya. 
Di Kantor Besar Kehutanan Yogya Pramoedibyo 
dikenal sebagai mahasiswa tugas belajar dan 
pernah beberapa bulan menjadi Kadet Akademi 
Militer. Setelah Pram menyatakan ikut bergabung 
ke “Pasukan Wanara” pasukan Sukarelawan 
Angkatan Muda Kehutanan dari Jawatan 
Kehutanan, oleh Komandan Pusatnya bapak 
Sudomo Pram ditugaskan di Staf sebagai Kepala 
Urusan Operasional. Tugasnya adalah melatih 
kemiliteran Anggota Pasukan Wanara di berbagai 
Daerah Wilayah RI dan ikut merencanakan serta 
melaporkan gerakan-gerakan Pasukan Wanara di 
sekitar Gundih-Semarang, Mojokerto-Jombang, 
Malang-Batu-Blitar-Madiun, Cirebon hingga 
Majalengka. Pasukan Wanara ini betul-betul 
pasukan tempur jadi Pram senang sekali apalagi 
kemudian sering ditugaskan ke daerah-daerah/
lapangan mengawasi tugas operasional pasukan, 
menelusup ke wilayah pertempuran di Jawa Timur, 
tugas yang sesuai dengan panggilan nuraninya.
Pada suatu waktu ia dipanggil Komandan diberi 
tugas mengambil/membawa 12 pucuk senjata dan 
pelurunya milik pasukan Wanara dari Kalibening-
Dieng-Pekalongan Selatan ke Yogyakarta. Pram 
sebagai ketua dibantu 4 orang pasukan Wanara 
semuanya bersenjata segera berangkat naik kereta 
api Yogya-Magelang-Parakan lalu naik truk ke 
Wonosobo. Wonosobo-Kalibening yang berjarak 40 
km ditempuh dengan jalan kaki naik turun gunung 
yang melelahkan. Setelah berhasil mengumpulkan 
senjata dan pelurunya segera dibawanya bersama 
teman-temannya tadi dengan berjalan kaki 
melalui jalan darat Kalibening-Banjarnegara-

Kutuoarjo jalan kaki naik turun-gunung-tegalan-
pesawahan dan jalan-jalan kampung penuh risiko 
terancam gerombolan AOI (pemberontak Angkatan 
Oemat Islam) di wilayah Kebumen dan Kutoarjo. 
Singkatnya tugas dapat diselesaikan dengan baik, ke 
12 pucuk senjata dan pelurunya diserahkan kepada 
Komandan Pusat Pasukan Wanara di Yogyakarta, 
puas dan senang sekali rasanya.

8. Selang 2-3 minggu kemudian Pram mendapat 
panggilan dari Komandan Corps Intelejen (CI) lewat 
Komandan Pasukan Wanara untuk menghadapnya 
di Kementerian Pertahanan. Sewaktu menghadap 
Komandan CI (seorang Kolonel) Pram diberitahu 
akan diberi tugas Negara melakukan penelusupan 
ke Jakarta untuk mendapatkan informasi tentang 
aktivitas gerakan di bawah tanah (klandestin) 
melawan Belanda di Jakarta tetapi juga dititipi 
tugas mencarikan obat yang diresepkan dokter 
untuk isteri komandan yang sakit dan di Yogya-
Solo susah didapatnya. Komandan mempercayakan 
tugas kepada Pram setelah mendapat informasi dari 
anak buahnya bahwa ia dinilai berpengalaman dan 
lihai menelusup ke daerah musuh. Untuk tugas itu 
Pram diberi uang Nica (Belanda) yang cukup besar 
dijamin mencukupi untuk pelaksanaan tugasnya 
dan surat tugas dan lain-lain untuk kelancaran 
perjalananannya. Pram minta ijin untuk bisa 
ditemani seorang karibnya bernama Utoro yang 
dianggap tahu seluk beluk Jakarta. Ijin diberikan 
dengan segala perlengkapanya maka berangkatlah 
keduanya ke Jakarta dengan menelusup lewat 
Gundih-Telawa-masuk daerah Belanda Gubug-
Semarang-naik KA ke Jakarta mampir di Brebes 
untuk memastikan bahwa tunangannya (calon 
isterinya) Rie sedang ditawan/dipenjara Belanda 
kalau benar sekaligus ingin membebaskannya. 
Perjalanan berliku siang malam melalui jalan-
jalan sempit untuk mencari aman terutama ketika 
mau melewati garis demarkasi (batas wilayah yang 
dikuasai RI dan Belanda) dan setelah berada di 
wilayah kekuasaan Belanda. Berkat bantuan dan 
pengaturan orang-orang intel di daerah perjalanan 
dapat berjalan lancar. Di perjalanan naik KA dan di 
stasiun sering mendapat perhatian dan pandangan 
orang yang aneh atas penampilan Pram berdua 
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yang mencirikan khas pejuang dan keberaninya 
menampakan diri di wilayah kekuasaan Belanda.
Rencana membebaskan calon isterinya diurungkan 
setelah dilarang oleh saudara-saudaranya di Brebes 
dari saudara Pram maupun calon mertuanya 
karena dipandang sangat berbahaya. Setiba di 
Jakarta langsung menuju rumah kakaknya di 
Kwitang. Setelah ceritera panjang lebar kakaknya 
akan membantu sebisanya. Paginya diuasahakn 
mendapatkan kartu indentitas dan berkat bantuan 
Camat Senen yang Pro Republik Pram berdua 
memperoleh kantu indentitas yang membikin 
keduanya bebas bergerak di Jakarta. Usaha 
menghimpun informasi tetang gerakan klandestin 
di Jakarta boleh dikata gagal karena dari 2-3 
informan yang sempat dihubungi didapat informasi 
bahwa sebagian besar anggota klandestin sudah 
pada pergi meninggalkan Jakarta berjuang di 
pinggiran atau perbatasan kota. Mencari obat titipan 
Komandan CI juga tidak berhasil karena dokter 
yang dicari di rumahnya (atas petunjuk Komandan) 
untuk mencarikan obat yang dimaksud, rumahnya 
ditemukan tetapi dokternya tidak ada. Menurut yang 
jaga rumah maupun tetangganya dokter sudah agak 
lama meninggalkan kota, praktis sulit dicarinya. 
Setelah kembali ke rumah, Pram berdua berunding 
untuk menetapkan langkah selanjutnya. Setelah 
dipertimbangkan akhirnya diputuskan segera 
pulang ke Yogya saja. Tugas penyusupan sudah 
berhasil dilaksanakan tetapi materi yang dicari tidak 
didapatkan karena situasi dan kondisi. Pulang ke 
Yogya naik KA Semarang tapi turun dulu di Tegal ke 
rumah kakak, sampainya sudah menjelang mahrib. 
Setelah bincang-bincang dan makan malam Pram 
minta ijin pinjam sepeda mau ke Brebes mencari 
Rie. Setelah diijinkan segera berangkat naik sepeda 
malam hari dan tiba di Brebes lebih kurang 1 jam. 
Begitu memasuki rumah calon mertua ternyata Rie 
dan adiknya lagi duduk di teras, begitu terkejut 
melihat Pram datang tiba-tiba sampai tidak percaya 
atas kehadirannya karena tak ada kabar dan sudah 
setahun tidak berkomunikasi. Pram segera diajak 
ke dalam dipertemukan dengan ayahnya dan 
saudara-saudaranya. Setelah itu ceritera panjang 
lebar sebab Rie dipenjara oleh Belanda bersama 

ayahnya sampai dikeluarkannya. Saat ini rumah 
dan keluarganya masih diawasi intel Belanda 
maka Pram tidak boleh lama-lama takut ketahuan 
intel lalu ditangkap Belanda. Paginya langsung 
berangkat ke Semarang tiba di Semarang ganti KA 
ke Sayung terus menerobos masuk ke wilayah RI 
kembali melalui rute seperti waktu berangkatnya. 
Setelah sampai di Yogya berdua langsung melapor 
ke Komandan CI atas pelaksanaan tugasnya 
secara detail dan panjang lebar diakhiri dengan 
permohonan maaf. Komandan senang mendengar 
laporannya dan menyatakan terimakasih atas 
jerih payahnya. Tentang ketidakberhasilan 
perolehan informasi dan obat untuk isterinya 
tidak dimasalahkan karena situasi dan kondisinya. 
Setelah keluar dari kamar Komandan Pram 
berdua dikerubut teman-taman dari CI disuruh 
ceritera tentang tugas penyusupannya. Mereka 
ikut senang dan bangga sampai mereka menyebut 
Pram sebagai AHLI PENYUSUPAN KE DAERAH 
PENDUDUKAN YANG ULUNG setelah tahu Pram 
pernah berhasil membawa 12 pucuk senjata dan 
pelurunya dari K. Bening-Wonosobo ke Yogya dan 
beberapa kali melakukan penyusupan ke daerah 
Mojokerto, Jombang, Malang, Blitar dan teralhir 
ke Semarang-Tegal-Brebes-Jakarta. Juga disambut 
gembira/dipuji oleh teman pejuang Mahasiswa dan 
paukan Wanara.

9. Tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerbu dan
menduduki Yogya, semua mahasiswa PTN Klaten
yang ada di Klaten dikumpulkan kemudian mereka
dimintai pendapat harus berbuat apa. Kelompok
1 (sebagian besar) menghendaki harus terjun
berjuang di medan perang membela Negara dan
Bangsa Indonesia melawan Belanda. Kelompok II
hanya 2-3 orang yang tidak bersedia ikut berperang
dan yang kelompok III yang ragu kebanyakan
wanita yang ingin segera pulang ke keluarganya
tetapi tidak bisa.
Yang mau ikut berperang bebas mau ikut satuan
perjuangan apa, ada yang ke satuan Mahasiswa
Berjuang, ke satuan Militer, kelaskaran dan
sebagainya. Pram sendiri sudah tergabung dalam
Pasukan Wanara sudah memiliki senjata dan sudah
terlatih untuk berperang dan beberapa kali terlibat
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dalam pertempuran.
Tugas pertama satuan perjuangan di Klaten 
adalah membumihanguskan Klaten supaya tidak 
diduduki Belanda. Tugas pertama Pram adalah 
menghancurkan stasiun kereta api Klaten tetapi 
pelaksanaan tugas pertama yang dilakukan saat 
menjelang maghrib gagal karena trek bom yang 
telah dipasang di salah satu ruangan dekat gudang 
tidak meledak ketika picunya ditarik. Setelah 
dengan hati-hati sekali diperiksa ternyata salah satu 
kabelnya diputus orang/disabot. Lalu dicari akal 
lagi dengan rencana membakar tumpukan kayu 
bakar KA di sekitar stasiun setelah disiram minyak 
tanah untuk dibakar pada malam hari. Sekitar jam 
24 bom berhasil diledakan oleh kobaran api dan 
stasiun Klaten hancur total.

10. Pagi harinya dalam perjalanan Pram bertemu 2
orang teman Mahasiswa Kedokteran PTN Klaten
Baghowi dan Suryono yang juga ikut jadi pejuang.
Setelah Baghowi mendengar Kota Gede tempat
asalnya telah diduduki Belanda kedua teman tadi
mengajak Pram ikut berjuang di Kotagede. Jalan
kaki lewat Selatan menuju Barat banyak melewati
persawahan yang dijalaninya sore dan malam hari
supaya tidak ketahuan Belanda. Jalannya melalui
galengan sawah yang licin hingga berkali-kali jatuh
pakaiannya basah kuyup. Setelah 3 hari perjalanan
akhirnya sampai di Selatan Kota Gede. Di sini
mendengar kabar bahwa tidak jauh dari situ ada
markas Pasukan Kadet Militaire Aakademie (MA)
yang menghindar dari Yogya. Setelah Baghowi
menengok rumah dan keluarganya diajaklah
pergi ke markas MA. Di situ Pram bertemu
teman-teman lama Kadet MA dan diajaklah Pram
bergabung dengan Pasukan MA. Pram senang
sekali lalu diajaklah Baghowi bergabung ternyata
mengiyakannya. Suryono tak bersedia dia memilih
meneruskan perjalanannya pulang ke Banyumas
bersama pasukan Siliwangi yang akan kembali ke
Jabar.
Markas Pasukan Kadet MA sudah direncanakan
akan dipindah ke Bagian Timur Yogyakarta di
Utara Prambanan karena di Yogya Selatan sudah
terlalu banyak pasukan-pasukan Perjuangan yang
hijrah dari Yogya. Untuk amannya perpindahan

pasukan dilakukan kelompok demi kelompok. 
Pram dan Baghowi sebagai orang yang baru 
bergabung dimasukan dalam kelompok paling 
belakang. Pada suatu malam sekitar jam 3 dini hari 
Pram dibangunkan oleh seseorang memberitahu 
bahwa saat itu ada gerakan Belanda dari Yogya 
menuju ke Selatan mau menyerang Kota Gede 
dan sekitarnya yang diketahui Belanda sebagai 
sarang persembunyian para pejuang. Pram bertiga 
dengan temannnya bergegas pergi mau melakukan 
perlawanan secara gerilya sembunyi-sembunyi di 
kampung. Ketika masih sembunyi di tepi pagar 
rumah tidak jauh dari jalan besar sekitar jam 8 
pagi terdengar suara gemuruh menggetarkan 
yang datang dari dari utara yang tak lain adalah 
pasukan Belanda yang banyak jumlahnya dengan 
berkendara truk, senjata lengkap, panser dan 
tank. Karena besarnya pasukan dan lengkapnya 
persenjataan musuh Pram bertiga tidak berani 
melakukan perlawanan malah secara perlahan 
dan hati-hati berusaha menjauh kedalam. Pram 
sendiri sembunyi di belakang rumah kosong di sela 
tumpukan kayu bakar yang sumpek, menelungkup 
sedemikian rupa mengecilkan badannya supaya 
tidak kelihatan musuh. Sialnya dalam keadaan 
seperti itu penyakit malarianya kambuh menggigil 
tidak karuan. Sekitar 2 jam kemudian terdengar 
ada 2 tentara Belanda masuk ke rumah kosong 
tadi menggeledah kamar-kamar dengan senjata 
siap tembak yang seorang kemudian ke belakang 
memeriksa dapur dan sempat berdiri dekat 
tumpukan kayu bakar dimana Pram bersembunyi 
yang hanya berjarak lebih kurang 1,5 m. Untungnya 
Pram dapat menguasai diri tidak bergerak dan 
tidak sampai batuk. Kalau sampai ketahuan dan 
tertangkap pasti langsung ditembak mati di tempat 
seperti yang terjadi pada saat yang sama tidak jauh 
dari Pram bersembunyi di mana seorang pejuang 
dari pasukan lain tertangkap langsung ditembak 
mati. Dan ada pejuang lain yang dari tempat 
persembunyiannya melempar granat gombyok 
ke 3 tentara Belanda, granat meledak tetapi tidak 
mematikan akhirnya pejung tadi diberondong 3 
senapan, gugur dengan tubuh penuh luka tembak. 
Pram merasakan kok lama sekali Belanda di 
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depannya tidak pergi-pergi padahal sudah hampir 
tidak tahan menahan batuknya dan ketakutannya. 
Tetapi karena Allah masih melindunginya tak lama 
kemudian Belanda pergi bergabung ke pasukannya 
pulang Kotagede. Setelah dirasa aman akhirnya 
Pram keluar dari persembunyiannya dan selamat 
sampai ke pos rumah tinggalnya yang aman dari 
serangan Belanda. Setelah sampai pondokan 
kembali badannya panas menggigil, meski sudah 
istirahat dan sempat tidur gak sembuh juga akhirnya 
oleh Baghowi dibawa ke Pos PMI di dekat batas 
kota Kotagede untuk mendapatkan pengobatan 
dan perawatan. Setelah Baghowi pergi perawat 
menyuruh Pram pergi ke serambi belakang tempat 
perawatan di mana telah berjajar pasien pria/wanita 
dan Pram disuruh berbaring di salah satu bed kecil 
sambil memberitahu hati-hati karena Belanda 
suka datang melakukan razia mencari, manangkap 
dan membunuh extrimis (pejuang). Benar juga 
begitu perawat pergi datang 3 tentara Belanda 
yang dua berjaga di luar yang satu masuk ke dalam 
melakukan razia. Sementara Belanda memeriksa 
di depan suster mendekati Pram menyuruh diam 
dan berbuat seperti pasien yang sedang sakit 
gawat/serius menutup seluruh tubuhnya dengan 
sarung yang dipakai Pram terutama menutupi 
celana hijau militernya yang utungnya celana tadi 
sudah digulung sampai lutut sehingga sarung dapat 
menutupi penuh.Jangan melakukan perbuatan 
yang mencurigakan dan harus setenang mungkin 
meski berat dilakukan sebab badannya panas 
tetapi tubuh menggigil kedinginan.Lalu seorang 
lagi tentara Belanda memeriksa pasien di serambi 
belakang di deretan Pram dirawat. Setelah Belanda 
berada di dekat Pram rasa takut semakin kuat 
tetapi berusaha tenang dengan pura-pura tidur 
pulas. Belanda sempat memegang kaki Pram yang 
menjulur tak tertutup kain tetapi mungkin setelah 
merasakan kaki Pram panas tidak lagi berbuat 
lain lalu pergi ke luar diantar suster tadi. Kembali 
lagi Tuhan masih melindunginya. Seandainya saja 
Belanda tadi menyingkap kain sarung Pram dan 
melihat celana hijau tentara yang dipakainya pasti 
langsung diseret dan ditembak mati.

11. Setelah selamat dan kembali ke pos perjuangan, 

Pram dan Baghowi diperintahkan untuk 
segera menyusul pasukan Kadet MA yang telah 
memindahkan markas utamanya dari Selatan Yogya 
ke lereng G. Merapi di utara candi Prambanan, 
termasuk medan perjuangan Yogya Timur. Daerah 
ini merupakan daerah subur, banyak persawahan 
luas yang terbuka sehingga kurang baik untuk 
bergerilya, maka tidak banyak pasukan perjuangan 
lain yang berjuang di sini. Akhirnya pasukan MA di 
sini menjadi andalan utama di daerah ini di samping 
ada beberapa satuan kecil laskar perjuangan lain 
seperti laskar pencopet dan pencuri atau mantan 
napi yang sering dimanfaatkan TNI/pasukan lain 
untuk mencuri senjata dan peluru musuh karena 
pada umumnya selain lihay juga pemberani. Pada 
saat berada di dataran rendah yang subur makan 
sehariannya dibantu rakyat sehari bisa 3-4 makan 
tetapi ketika berada dibukit-bukit Merapi Selatan 
yang gersang dan miskin makannya hanya 1-2 
kali itupun dari tiwul atau gogik. Pasukan MA 
seringnya melakuan patroli atau penyerangan di 
malam hari, pagi dan siangnya bersembunyi di 
kampung yang dianggap aman sedangkan rakyat 
menjadi pengintai, pemberitahu dan pelindung jika 
ada gerakan operasi atau penyerangan Belanda. 
Kampung-kampung di pinggir jalan besar Yogya-
Klaten dan jalan ke kampung yang sering dipatroli 
Belanda kebanyakan dikosongkan, penduduknya 
mengungsi.
Selama bergerilya di daerah Timur Yogya ini 
beberapa kali terlibat dalam pertempuran sengit 
antara lain:
a. Pada suatu malam berlima ditugaskan patroli 

di sekitar candi Prambanan.Awalnya aman-
aman saja sampai berani tiduran di jalan raya 
yang beraspal yang dirasakannya nikmat sekali 
tetapi sekitar jam 4 pagi mendadak terdengar 
suara gemuruh datang dari Barat yang ternyata 
pasukan Belanda dengan kendaraan panser dan 
tank yang berpatroli ke Timur kearah Klaten. 
Regu pasukan MA tadi berlarian menuju ke 
belakang bukit kecil di sebelah Barat candi 
Prambanan untuk siap menyerang Belanda dari 
tempat yang aman. Sampai di situ ternyata sudah 
ada pasukan Siliwangi sebanyak 16 orang yang 
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siap tempur dengan persenjataan yang relatip 
lengkap, steling di puncak bukit belindung di 
belakang batu-batu, pasukan MA bergabung 
dengan mereka.Begitu pasukan Belanda lewat 
didepan bukit tersebut pasukan Siliwangi 
langsung menghujani tembakan gencar dan 
pasukan MA ikut serta. Pasukan Belanda setelah 
mengetahui arah datangnya tembakan langsung 
mebalas dengan tembakan yang tak kalah 
gencar. Peluru Belanda berdesingan di kanan 
kiri kepala pasukan RI termasuk di kanan kiri 
telinga Pram namun Tuhan masih melindungi 
sehingga dalam pertempuran tersebut di pihak 
RI tak ada korban.Belanda menghentikan 
tembakan-tembakannya setelah diberondong 
dengan senjata andalan pasukan Siliwangi yaitu 
senjata otomatis Water Mantel yang anehnya 
penembak Water Mantel orangnya masih muda 
sekali sekitar 12-13 tahun tetapi ternyata ia 
adalah penembak jitunya. Mungkin di pihak 
Belanda banyak yang korban tetapi tidak 
kelihatan karena hari masih gelap mendekati 
jam 5 pagi. Yang jelas Belanda menghentikan 
tembakan lalu cepat-cepat putar balik kembali 
pulang ke arah Yogya. Pasukan Siliwangi ini 
sebenarnya sedang dalam perjalanan akan 
kembali ke Jawa Barat melalui jalan darat 
yang penuh rintangan sehabis mereka bertugas 
membasmi pemberontak PKI di Madiun dan 
Solo.

b.  Pada suatu saat datang perintah dari Overste 
(Letkol) Soeharto Komandan Pertempuran/
Serangan Umum 1 Maret 1949 Yogyakarta 
supaya Pasukan MA ikut bertempur dari 
wilayah Yogya Timur dengan tugas merebut 
dan menduduki Lapangan Terbang Maguwo 
yang banyak dijaga dan dihuni tentara Belanda 
dengan persenjataan lengkap. Tugas tersebut 
disambut gembira tetapi juga rada kecut karena 
menyerbunya harus dari Selatan pagi hari 
mendekati jam 6.00 cuaca sudah terang padahal 
untuk mencapai gedung-gedung yang dihuni 
dan dijaga tentara Belanda di utara landasan 
harus melalui tanah kosong (terbuka) hanya 
ditumbuhi ilalang pada area lapangan terbang 

yang luas jadi sangat berbahaya. Polah tingkah 
para kadet MA bermacam-macam ada yang 
sangat bersemangat, berani dan tabah tetapi juga 
cukup banyak yang takut menghadapi perang 
besar yang penuh bahaya tersebut. Banyak yang 
menulis surat wasiat untuk disampaikan kepada 
orang tuanya dan pacarnya yang intinya pamit 
mati jika seandainya terjadi dalam pertempuran 
yang akan dihadapinya. Sialnya Pram jatuh 
sakit malarianya kumat badan panas tubuh 
menggigil tak ada tenaga karena itu komandan 
melarang ikut berperang supaya tinggal di 
pos saja. Pram merasa sedih sekali dan malu 
tidak dapat ikut dalam perang besar tersebut 
yang kalau gugur mendapat penghargaan 
“Pahlawan Bangsa” tetapi kalau mati karena 
malaria rasanya konyol sekali. Menjelang 1 
Maret pasukan Kadet MA sudah berada di desa 
Sorogedug selatan Maguwo setelah melakukan 
perjalanan jauh penuh bahaya dari markasnya 
di kaki G. Merapi utara Candi Prambanan. Lewat 
tengah malam pasukan mulai bergerak menuju 
sasaran dengan sangat hati-hati, mengendap, 
merayap, berpencar dalam jarak yang aman 
yang akhirnya sebelum jam 6.00 sudah berada 
disekitar perumahan kompleks militer Belanda. 
Mendekati jam 6.00 kok sepi saja mungkin 
Belanda pada ketiduran. Begitu sirene berbunyi 
yang digunakan sebagai tanda dimulainya 
serangan, pasukan langsung menyerbu 
menembaki rumah-rumah Belanda mendobrak 
pintu dan jendela dengan senjata siap tembak. 
Sebagian pasukan berada di luar mengawasi 
dan melindungi pasukan penyerbu jika ada 
pasukan musuh yang datang. Tetapi herannya 
kok tidak ada perlawanan. Tidak lama kemudian 
mendapat berita bahwa menjelang tengah 
malam pasukan Belanda sudah mengosongkan 
kompleks militer pergi kearah Barat (Yogya).
Ditunggu sampai lewat tengah hari tetap tidak 
ada apa-apa akhirnya komandan pasukan 
Kapten Sarsono memerintahkan kembali ke 
markas. Pasukan kembali dengan hati campur 
aduk senang karena tak ada korban kecewa 
karena tidak terjadi pertempuran hebat yang 
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menghancurkan Belanda seperti dibayangkan 
sebelumnya.

c. Pada minggu ketiga April 1949 datang perintah 
agar Pasukan MA ikut melakukan serangan 
ke Vila-nila di Kaliurang yang dipakai tentara 
Belanda untuk beirstirahat karena kecapaian 
atau stress berat akibat dari gangguan/
serangan dari pejuang RI yang tidak henti-
hentinya. Pasukan MA diminta menyerang dari 
arah Timur sedangkan dari arah Barat akan 
dilakukan oleh Pasukan Lain yang dikomandani 
seorang Mayor AD. Untuk mensukseskan 
serbuan bersama sebelumnya dilakukan kontak 
intensif antara kedua pasukan melalui kurir 
khusus. Pasukan MA berangkat 1 hari sebelum 
hari H (tanggal 30 April 1949) menginap 
semalam di sebuah kampung timur Kaliurang. 
Jam 5 sore sudah berada di lereng punggung 
bukit di utara Kaliurang sambil mengamati 
Vila-vila yang ditempati Belanda dan gerak-
gerik penghuninya. Malam itu akan diadakan 
pesta dansa oleh tentara Belanda di suatu 
gedung untuk memperingati Ultah Juliana 
Ratu Belanda. Menjelang gelap malam pasukan 
yang dipimpin oleh Kapten Sarsono dan Letnan 
Wijogo mulai bergerak turun lereng dengan 
sangat hati-hati tidak boleh bersuara, bergerak 
mendekati sasaran penembakan. Setelah 
mendengar tembakan pistol dari arah Barat 
sebagai isyarat dimulainya serangan, pasukan 
MA diperintahkan menyerang menembaki 
musuh dengan beragam persenjataan termasuk 
penggunaan granat sehingga riuh sekali bunyi 
tembakan, ledakan, dentuman senjata yang 
suaranya menggema dipantulkan oleh bukit-
bukit sekitar Kaliurang. Ada seorang teman yang 
gugur tertembak karena terlalu berani/nekat 
menyerang dari depan gedung yang diterangi 
lampu besar sehingga mudah terlihat oleh 
penembak jitu tentara Belanda, tembakanya 
tepat mengenai dahinya langsung gugur. 
Menjelang tengah malam setelah pertempuran 
reda pasukan diperintahkan mundur kembali 
ke pos, sebagaian pasukan diperintahkan 
untuk mengambil jenazah anggota yang gugur 

sampai diurus pemakannya di kampung dekat 
Kaliurang. Informasi yang didapat kemudian 
dari para jongos dan babu Belanda yang juga 
membantu TNI sebagai informan bahwa jumlah 
korban meninggal di pihak Belanda cukup 
banyak yaitu mayat yang dinaikan ke truk yang 
akan membawanya ke Yogya ada 3 truk yang 
masing-masing berisi 15-20 mayat atau antara 
50-60 orang.

d. Beberapa minggu kemudian atas inisiatif 
komandan Paukan MA sendiri diadakan 
serangan kembali terhadap pos pertahanan 
Belanda di Kaliurang karena didapatkan info 
bahwa sejak serangan tanggal 30 April Belanda 
berangsur-angsur mengurangi kekuatannya di 
Kaliurang. Maksudnya agar Belanda semakin 
takut dan segera hengkang/meninggalkan 
pertahanan militernya di Kaliurang. Kali 
ini serangan dilakukan menjelang pagi hari 
tidak seperti yang dulu. Lewat tengah malam 
pasukan mendekati Kaliurang dari arah Timur. 
Sejak jam 5 regu Pram sudah menempati tebing 
kali kering berbatu di belakang beberapa rumah 
yang dihuni Belanda. Setelah isyarat tembakan 
pistol dibunyikan sebagai tanda dimulainya 
pertempuran bertautanlah tembak menembak 
di antara keduanya. Pram melihat ada Belanda 
tinggi besar keluar dari induk sebuah rumah 
lari pergi ke belakang langsung ditembaki Pram 
tetapi tembakannya tidak ada yang mengenai 
sasaran. Belanda tadi tidak membalas serangan 
mungkin merasa lebih aman dengan tetap 
bersembunyi saja. Tidak lama kemudian 
terdengar serangan Belanda dengan senjata 
mortir yang gencar, kalau sudah begitu 
biasanya komandan segera memerintahkan 
mundur. Pasukan bergerak mundur kembali ke 
markasnya, agak kecewa karena serangannya 
kurang berhasil jika dibandingkan dengan 
sebelumnya. Pagi itu pasukan MA kembali 
kepos persembunyian.

e. Tak lama kemudian Pram bersama 5 orang 
temanya mendapat tugas berat untuk 
menjemput Kol. Latief Hendraningrat yang 
berada di daerah gerilya Imogiri supaya dikawal 
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dan dibawa ke Markas Pasukan MA di utara 
Prambanan guna melaksanakan acara serah 
terima jabatan Komando Tertinggi Pasukan 
MA dengan Kol. G.P.H. Jatikusumo. Perjalanan 
tersebut berliku-liku melewati pedesaan, 
tegalan, sawah dan lintasan jalan yang sering 
dipatroli Belanda, jadi tugas tersebut berat 
dan berbahaya. Perjalanan hanya dengan jalan 
kaki siang malam kepanasan dan kehujanan 
serta melawan dinginnya angin malam selama 
5 hari pergi-pulang. Tetapi hati senang saja 
demi tugas mulia mengawal dan mengamankan 
penjabat tinggi militer berpangkat Kolonel 
yang saat itu merupakan pangkat tinggi 
sekali, apalagi tugasnya berhasil dengan baik/
selamat. Setelah upacara serah terima esok 
harinya seluruh pasukan yang hadir bergegas 
pindah lebih ke utara lagi karena khawatir 
tempat itu akan diserang Belanda. Benar juga 
2 hari kemudian pesawat terbang Belanda 
“cocor merah” menyerang dengan menghujani 
tembakan bertubi-tubi rumah tersebut hingga 
hancur berantakan dan bapak pemilik rumah 
gugur dengan luka tembak yang arang kranjang 
memilukan sekali, untung keluarga yang lain 
selamat karena ada yang sedang di pasar dan 
bekerja di sawah/tegalan. Ini bisa terjadi karena 
ulah mata-mata Belanda yang melaporkan 
rumah tadi dipakai untuk markas Pasukan MA. 
Waktu kejadian Pram sendiri masih bertugas di 
kampung lain tidak jauh dari situ.

f. Dua hari kemudian Pram mendapat berita ada
titipan surat dari kota yang dibawa 2 gadis
PMI yang biasa keluar masuk kota menjadi
penghubung dan membantu pejuang dalam
pemberian info posisi dan kondisi tentara
Belanda dan menyelundupkan peluru serta
obat-obatan untuk pejuang. Pram berangkat
sendirian berpakaian pejuang. Belum jauh dari
kampong sedang berjalan di jalan tengah sawah, 
dalam pikirannya terbayang atas serangan
pesawat cocor merah yang menghancurkan
rumah yang dipakai untuk markas pasukan
MA dan menjadikan pemilik rumah gugur;
tiba-tiba ada deru pesawat dari belakang

(selatan) sambil mengeluarkan tembakan jatuh 
di kanan kiri Pram. Di depan Pram hanya ada 
pohon kelapa satu-satunya yang bisa dipakai 
berlindung maka Pram dengan merunduk cepat 
lari ke pangkal pohon untuk berlidung. Hatinya 
agak lega selamat dari tembakan, pikiranya 
pesawat terus pergi, tahu-tahu pesawat balik 
arah datang menyerang lagi dengan terbang 
rendah sekali rasanya akan menyambar kepala 
Pram. Pram beralih posisi berlindung dan lagi-
lagi selamat dari semburan tembakan pesawat 
Belanda. Ditunggu sampai hampir setengah 
jam ternyata pesawat tidak balik lagi mungkin 
sayang peluru dihambur-hamburkan untuk 
menyerang seorang pejuang tidak kena lagi.
Pram lanjut meneruskan perjalanan ke pos PMI 
yang sudah ditunggu oleh 2 gadis pembawa 
surat. Ternyata 2 gadis sudah dikenalnya yang 
satu adik Letnan Wiyogo sepasukan dengan 
Pram dan yang kedua adik dari Soekamto 
teman sekelas Pram di SKMT. Surat yang 
dibawa ternyata dari kakak Pram yang bertugas 
dan tinggal di Yogyakarta yang mengabarkan 
keadaannya dan menanyakan kabarnya Pram. 
Pram tidak terlalu serius menanggapi surat 
kakaknya, perhatiannya malah tercurah kepada 
berita-berita yang dibawa kedua gadis tersebut 
terutama berita tentang teman-teman Pram 
yang sudah pada pergi ke Jakarta dan Bogor 
untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan 
kuliah termasuk Mulyadi dan Soedarwono yang 
meneruskan kuliahnya di Faperta UI Bogor. 
Pram termenung dalam dan sedih karena 
bakal ketinggalan dengan teman-teman dalam 
membangun kehidupan. Dia merasa sudah 
tua (24) masih harus berjuang kejar-kejaran 
sama Belanda dengan taruhan nyawa melayang 
setiap saat dan akan sampai kapan berakhirnya. 
Tetapi tidak lama kemudian tersadar kembali 
bahwa IKUT DALAM PERJUANGAN INI 
TIDAK ADA YANG MENYURUH, SAYA 
SENDIRI YANG BERTEKAD IKUT MEMBELA 
TANAH AIRKU HINGGA MATI SEKALIPUN 
SAYA RELA, SAYA HANYA BERDOA KALAU 
SAMPAI HARUS MATI LANGSUNG MATI 
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SAJA JANGAN SAMPAI MENGALAMI 
PENDERITAAN SAKIT BERLAMA-LAMA. 
SAYA TELAH MERELAKAN KEHIDUPANKU 
UNTUK MEMBELA KEMERDEKAAN 
BANGSA DAN NEGARAKU BAIK DALAM 
KEADAAN PERANG MAUPUN AMAN/
DAMAI. Akhirnya sore hampir malam pulang 
ke pos dalam perjalanan malam yang seram 
antara lian melewati kuburan dimana kemarin 
ada korban dimakamkan disitu. 

g. Tugas berikutnya adalah mengawal tim peledak
bom untuk meruntuhkan jembatan kereta api
di timur kota Klaten untuk memutus perjalanan
KA Yogya-Solo yang suka digunakan oleh
tentara Belanda. Bom sudah disembunyikan
malam hari di semak tak jauh dari jembatan.
Pada malam hari yang ditentukan bom dipindah 
dan dipasang di jembatan oleh tim peledak,
pasukan Pram mengawal dan melindungi dari
sebelah Barat sedangkan di sebelah timur
dikawal oleh 1 regu pasukan lain. Menjelang
pagi bom berhasil diledakan dari jarak 120
m. Dikiranya jembatan sudah runtuh dan
pengebom maupun pasukan pengawal buru-
buru mundur ke utara. Tetapi siang harinya ada
yang melapor kalau jembatan belum runtuh
hanya beton penyangga di ujung jembatan
yang gempal. Selanjutnya direncanakan untuk
mengulang kembali pengeboman tetapi kali
ini pemasangannya harus dilakukan oleh yang
benar-benar ahli.Pramudibyo ditugaskan
untuk meminta bantuan Ir. Johanes ahli bahan
peledak dosen Fakultas Tehnik UGM yang
berada di kota dan kebetulan sudah dikenal
Pram ketika mengajar Fisika di Faperta Klaten.
Setelah pak Johanes menyatakan kesediaannya
dan bom baru sudah didapatkan Pak Johanes
segera dijemput di rumahnya di dalam
kota Yogya yang diduduki Belanda. Dengan
sembunyi-sembunyi dan penyamaran sebagai
rakyat biasa akhirnya Pak Johanes dapat
datang di tempat yang direncanakan. Setelah
bom diperiksa keandalannya oleh pak Johanes,
malam hari beliau memeriksa jembatan yang
akan diledakan lalu dibuatlah instrusi di mana

bom harus diletakan dan pemasangan sumbu 
detonator maupun kabel-kabel pemicunya. 
Meski begitu pak Johanes langsung terjun 
ke lapangan memimpin pelaksanaannya. 
Pada waktu yang telah ditentukan dengan 
dikawal pasukan pelindung yang siap tempur 
diledakanlah jembatan tersebut dan berhasil 
satu bentang jembatan runtuh, jalan KA 
terputus. Pak Johanes yang badannya kecil 
kehujanan batu kerikil dari jalan rel KA yang 
berhamburan jatuh menimpanya, selamat.

h. Pertempuran YANG BERDARAH-DARAH.
Suatu pagi datang seorang kurir dari Markas
Pasukan MA membawa perintah agar pasukan
disiagakan untuk melakukan serangan malam
atas dua sasaran yaitu Pos Penjaggaan Belanda
di jembatan KA Bogem dekat Prambanan
dan Asrama Polisi Kalasan yang ditempati
Belanda. Serangan akan dimulai jam 2 malam.
Pasukan Pram mendapat tugas di tepi jalan
Yogya-Solo dekat sebuah jenbatan antara
Kalasan dan Prambanan untuk mencegat dan
menghancurkan pasukan Belanda yang lewat
di situ. Sekitar jam 20 setelah makan malam
satu peleton pasukan MA berangkat menuju
posisi yang telah ditentukan dengan tertib dan
tintrim (tak boleh bersuara). Perjalanan malam
itu hanya butuh waktu 2 jam sehingga sampai
di tempat masih harus menunggu lama untuk
mulai serangan. Waktu luang itu digunakan
untuk ngobrol, berbisik dan bercanda sambil
duduk di jalan aspal. Sekitar jam 2 terdengar
letusan pistol tanda dimulainya serangan
dan ramailah suara tembakan di kedua pos
Belanda (Bogem dan Kalasan). Seperempat jam
kemudian tentara Belanda membalas serangan
dengan bren-gun dan senjata otomatis lalu
disusul dengan tembakan mortir. Biasanya
kalau sudah ada tembakan mortir pasukan kita
mundur tetapi saat itu pasukan Pram tetap
bertahan hingga menjelang fajar kemudian
mundur ke garis belakang arah ke utara.
Rupanya Belanda sudah mengetahui akan
adanya serangan malam itu dan dengan telah
diketahuinya persembunyian para pejuang,
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Belanda mempersiapkan serangan balasan 
dengan kekuatan yang besar mengejar pasukan 
pejuang yang mundur ke utara. Celakanya 
pasukan Pram yang mundurnya menjelang 
pagi begitu mundur di belakangnya sudah 
ada pasukan Belanda yang sedang mengejar 
pejuang yang mundur lebih dulu. Pasukan 
pejuang terkejar di daerah pesawahan yang 
padinya sedang menguning terus ditembaki 
Belanda. Pasukan Pram lari merunduk-runduk 
di hamparan tanaman padi dalam jarak sekitar 
10 m satu sama yang lain. Maksudnya ingin 
bergabung ke pasukan yang sedang dikejar 
Belanda untuk membantu memberikan 
perlawanan jadinya malah ikut menjadi sasaran 
tembak Belanda, peluru berdesingan di kanan 
kiri telinga. Beberapa kawan Pram dari pasukan 
yang dikejar Belanda banyak yang menjadi 
korban tertembak langsung gugur di tempat 
(sawah) ada yang tertembak di punggungnya 
masih bisa merangkak tetapi begitu dipergoki 
Belanda langsung ditembak di kepalanya dari 
jarak dekat hingga peluru nembus topi baja 
bersarang di kepala, gugurlah sang pejuang. 
Pram sendiri setelah selamat sampai di 
kampung terus mencari teman-temannya untuk 
diajak melakukan perlawanan tetapi tidak ada 
yang bisa ditemukan nampaknya sudah lari 
menjauh dari situ. Akhirnya Pram masuk ke 
emperan sebuah rumah gedeg berlantai tanah 
numpang istirahat disitu karena kecapaian 
kehausan dan sebenarnya juga kelaparan. 
Setelah yang punya rumah mengetahui ada 
pejuang lalu disuruh masuk, dibuatkan minum 
dan tak lama kemudian disuruh makan dengan 
nasi yang pulen dan lauk belut goreng yang enak 
sekali. Setelah istirahat Pram pamitan disertai 
terimakasih sembari berpesan agar ibu waspada 
dan hati-hati jangan ada orang yang mengetahui 
ibu menolong dan menyembunyikan pejuang. 
Dalam batin Pram kalau ada mata-mata 
Belanda yang tahu dan melapor ke Belanda 
pasti rumah akan didatangi dan dibakar tak 
jarang pemiliknya ditembak mati. Pram terus 
pergi mencari kembali teman-temannya. Tiba 

di suatu kampong lebih kurang jam 3 sore di 
kejauhan terlihat pasukan Belanda sedang 
begerak pulang ke markasnya diikuti beberapa 
orang kampung yang ditawannya. Diantara 
orang kampung ada yang disuruh membawa 
karung yang kabarnya berisi kepala pejuang RI 
yang dipenggal dari tubuhnya. Lebih kurang 
jam 4 sore Pram tiba di kampung berikutnya 
di mana para pejuang pasukan MA berkumpul 
dan berceritera macam-macam tentang 
pertempuran melawan Belanda pagi dan siang 
itu yang tragisnya PASUKAN MA HARUS 
KEHILANGAN 11 ORANG ANGGOTANYA 
GUGUR DI MEDAN TEMPUR TERMASUK 
UTOYO BINTANGNYA KADET MA, LEBIH 
TRAGIS LAGI 6 ORANG DIPENGGAL 
KEPALANYA DIBAWA TENTARA BELANDA 
KE MARKASNYA. Hari itu pasukan MA 
berkabung namun tidak menggoyahkan tekad 
dan semangat perjuangannya. Sore hari itu 
juga kesebelas janazah pejuang dimakamkan 
di kuburan desa. Selain 11 pejuang yang gugur 
ada beberapa penduduk desa yang jadi korban 
ditembak mati Belanda atau tertembak di tengah 
pertempuran. Menjelang senja Pram duduk 
di tepi desa menghadap sawah merenungkan 
pertempuran pagi hingga siang hari itu dan 
sedih sekali atas banyak kawan kadet MA yang 
gugur mengenaskan. 

i. Suatu pagi datang seorang petani melaporkan 
baru saja ia melihat dari ladangnya ada patroli 
Belanda yang besar jumlahnya bergerak dari 
jalan raya Yogya-Solo menuju arah utara 
yang sekarang sudah ada di kampung yang 
berada 2 kampung dari markas sementara MA. 
Komandan markas memerintahkan Kapten 
Sarsono dan anak buahnya (hanya ada 9 
orang termasuk Pram) untuk mencegat patroli 
Belanda dari arah utara sedang pasukan lain 
dibawah komando Kapten Nawawi mencegat 
dari arah barat. Di antara pasukan Pram ada 
yang bernama Abdul Jalil yang baru sembuh 
dari luka tembak di pantatnya ketika bertempur 
di Yogya. Sebenarnya komandan sudah 
menyarankan tidak usah ikut patroli karena 
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kesehatannya belum baik betul tetapi ia tetap 
memaksa ikut. Waktu pasukan Pram sudah 
berada di kampung terdekat dengan kampung 
di mana patroli Belanda berada dan sudah 
bersiaga menyerang jika patroli Belanda lewat 
tetapi sepi-sepi saja. Tiba-tiba dari arah Barat 
terdengar tembakan bertubi-tubi (diduga dari 
pasukan Kapt. Nawawi) dan langsung dibalas 
tembakan oleh Belanda dengan persenjataan 
jauh lebih baik (stengun dan senjata otomatis 
dan terakhir dengan mortir) sehingga pasukan 
Nawawi lari terbirit-birit ke barat lalu ke 
utara. Pasukan Pram masih tetap berjaga di 
tempat semula sampai agak lama. Setelah lama 
ditunggu nampak kampong di mana Belanda 
berada terlihat sepi sunyi. Kapt. Sarsono 
mengajak pasukannya memasuki kampung tadi 
dikiranya Belanda sudah pergi. Kapt. Sarsono 
paling depan di belakangnya A.Jalil belakangnya 
lagi Baghowi lalu Pram. Belum lama masuk 
desa yang nampak sepi tadi tiba-tiba Kapt. 
Sarsono berteriak “Belanda” lalu loncat terus 
menembak, anggota yang lain juga berbuat yang 
sama. Tetapi tembakan balasan dari Belanda 
jauh lebih gencar karena menggunakan senjata 
otomatis dan stengun. Semua anggota pasukan 
Kapt. Sarsono lari terbirit-birit jatuh bangun 
menyelamatkan diri kearah utara. Untungnya 
pasukan Belanda tidak mengejar. Setelah 
berhasil menyelamatkan diri tiba di kampung 
tempat siaga tadi teman-taman satu persatu 
bisa berkumpul lagi kecuali A.Jalil sampai lama 
ditunggu-tunggu tidak muncul juga. Tidak lama 
kemudian sekitar jam 3 sore datang seorang 
yang melaporkan bahwa ada dari pasukan Pram 
yang gugur dalam tembak menembak dengan 
Belanda tadi siang, jenazahnya dibiarkan saja di 
tempat kejadian dan ditinggalkan oleh Belanda 
setelah senjatanya diambil. Sore itu juga 
jenazah diambil dan ternyata benar A.Jalil. Sore 
itu juga jenazah terus dimakamkan di kuburan 
desa yang belum lama dipakai memakamkan 11 
jenazah kadet MA. Maka bertambahlah korban 
pasukan MA.

j. Esok lusanya Kapt. Sarsono mendapat tugas 

patroli pagi. Dia hanya membawa 2 teman Kadet 
Karsono dan seorang lagi lupa namanya. Sekitar 
jam 5 pagi Pram mendadak terbangun dari 
tidurnya karena mendengar suara tembakan 
stengun. Pram bangkit dengan membawa 
senjatanya ingin mencari info apa dan dimana 
suara tembakan stengun tadi berada yang pasti 
itu senjatanya Belanda. Kemudian didapat info 
dari orang desa yang mengetahui peristiwa 
itu. Ceritanya pagi tadi hari masih gelap ada 
patroli Belanda yang berhasil menyergap 2 
pejuang kita yang satu ditawan dan yang satu 
ditembak mati karena berusaha melarikan diri 
sedangkan 1 pejuang selamat tidak sempat 
tertangkap karena sedang berhajad besar di 
kali kecil tak jauh dari tempat penyergapan 
tadi. Setelah siang hari informasinya semakin 
pasti bahwa yang ditawan Belanda adalah 
Kapten Sarsono, yang ditembak mati dengan 
stengun yang berbunyi sekitar jam 5 pagi dan 
yang mengejutkan Pram adalah Kadet Karsono. 
Rupanya tembakan stengun tadi hanya 
mengenai perutnya dan tidak menembus usus 
tetapi Karsono pura-pura mati. Setelah Belanda 
pergi dengan membawa tawanan Kapt Sarsono, 
Karsono dengan susah payah dan menahan 
sakit yang tak terkira berusaha merayap ke 
kampong cari pertolongan. Sampai di emperan 
rumah sederhana ambrug tak sadarkan diri. 
Cerita selanjutnya Karsono ditolong dipapah 
ibu pemilik rumah dibawa masuk dan dirawat 
sebisanya hingga sadar. Setelah suaminya 
pulang dan mendengarkan cerita isterinya 
siang hari suami lapor ke pos PMI. Sorenya 
Karsono dijemput 2 perawat dan dibawa ke 
pos PMI dengan hati-hati sekali takut ketahuan 
Belanda/mata-mata Belanda. Setelah lukanya 
agak membaik segera dibawa/diselundupkan 
ke RS Bethesda Yogya hingga nyawanya dapat 
diselamatkan.

12. Peristiwa Yogya Kembali.
Sudah agak lama terdengar desas-desus bahwa 
Belanda akan pergi mengosongkan Yogya dan 
daerah yang diduduki Belanda kemudian kekuasaan 
atas daerah tersebut diserahkan kepada TNI. 
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Rupanya hal itu akan segera menjadi kenyataan dan 
membikin lega para pejuang. Pada hari yang telah 
ditentukan Pasukan Perjuang RI akan memasuki 
Yogya dari Barat, Selatan dan Utara-Timur tetapi 
tidak semua pasukan hanya ditetapkan perwakilan. 
Yang dari Utara-Timur ditunjuk Pasukan MA 
sekaligus menjadi penanggungjawab keamanan 
dan pengamanannya. Hal ini penting agar tidak 
terjadi kekacauan sebab disinyalir Belanda telah 
mempersiapkan 1 kompi (lebih kurang 180 
orang) mata-mata dan pendukung Belanda untuk 
membikin kekacauan supaya dunia luar tahu bahwa 
TNI tidak mampu mengurus keamanan setelah 
ditinggalkan Belanda.Pasukan MA dikumpulkan di 
suatu desa utara Maguwo. Kemudian dikelompok-
kelompokan dan masing-masing kelompok diberi 
tugas ada yang bertugas dalam barisan masuk 
kota secara bergelombang ada yang ditugaskan 
melakukan pengamanan di wilayah yang tadinya 
dikuasai Belanda. Peleton di mana Pram tergabung 
dipimpin oleh Lettu Wiyogo dan ditempatkan di 
barisan paling depan. Pram diminta selalu dekat 
dengan Wiyogo di samping atau di belakangnya. 
Perjalanan Maguwo-Demangan lebih kurang 1 jam 
dengan istirahat sebentar di rumah penduduk yang 
berprofesi pedagang di mana Pram diberi sepatu 
boot baru dari kulit. Sepatu baru tadi langsung 
dipakainya tanpa kaos kaki. Dari Demangan 
menuju kota (kearah Barat) jalannya peleton diatur 
yang boleh berjalan di jalan aspal hanya 3 orang 
(Wiyogo, Pram dan 1 kadet) lainnya harus berjalan 
ditepi pagar jalan dengan senjata siap tembak dan 
mengamati halaman rumah dan rumah-rumah kiri 
kanan jalan yang pintu dan jendelanya ditutup atas 
perintah pasukan Belanda. Pagi itu Sri Paku Alam 
dan 1 orang perwira militer PBB berkulit putih telah 
menunggu di pertigaan Gondokusuman-Klitren Lor 
akan menyambut kedatangan Pimpinan Pasukan 
Pejuang dari Timur-Utara Yogya. Khawatir terjadi 
sesuatu karena Pasukan Belanda yang akan 
pergi mengosongkan Yogya masih berada di Jl. 
Gondokusuman sebelah Barat RS Bethesda maka 
peleton Wiyogo tidak jalan lurus ke Barat tapi 
berbelok ke Selatan melalui Pengok-Klitren baru 
menuju utara menemui Sri Paku Alam dan militer 

PBB tadi. Setelah pak Wiyogo dan pasukannya tiba 
dan menerima sambutan hangat serta ada beberapa 
pembicaraan singkat, pak Wiyogo dan pasukannya 
diajak istirahat di RS Bethesda. Sri Paku Alam, 
Wijogo dan militer PBB masuk dan dijamu di ruang 
Khusus RS sedangkan pasukannya berada di luar di 
halaman yang rindang. Baru saja istirahat sebentar 
ada seorang anggota pasukan yang melihat tiang 
bendera di halaman RS kosong tak ada benderanya 
(bendera Belanda sudah diturunkan) pejuang 
tadi lari menuju tiang bendera dengan membawa 
bedera RI mengajak semua anggota pasukan 
melakukan UPACARA PENGEREKAN BENDERA 
tanpa diikuti lagu Indonesia Raya. Seluruh anggota 
pasukan pengawal Wiyogo mengikuti upacara yang 
tak direncanakan ini dengan SANGAT KHIDMAT 
dan MENGHARUKAN SEKALI sampai pada 
menangis sesengrukan sambil membayangkan 
BETAPA MAHALNYA PERJUANGAN UNTUK 
SANG MERAH PUTIH agar BISA BERKIBAR 
SELAMANYA di Bumi Indonesia tercinta yang 
dibuktikan dengan banyaknya pejuang yang gugur 
untuk membelanya termasuk teman-teman Kadet 
MA yang belum lama dialaminya. Seluruh pegawai 
RS bersorak mengelu-elukan pejuang ini dan 
membagikan roti susu kue lain yang enak-enak 
bawaan Belanda yang lebih dari 2 tahun tak pernah 
dirasakannya. 
Setelah acara jamuan selesai dan didapat laporan 
bahwa pasukan Belanda telah berangkat kea rah 
Magelang meninggalkan Yogya maka rombongan 
Sri Paku Alam dan Wijogo melanjutkan perjalanan 
kea rah barat untuk bertemu dan melapor ke Overste 
(Letkol) Soeharto Komandan Perlawanan Perang 
Yogya yang juga membawa pasukan pejuang yang 
beroperasi di wilayah Selatan dan Barat berjanji 
bertemu di perempatan jalan Pingit yang kekanan 
arah ke Magelang. Di SEPANJANG JALAN lebih 
kurang 1 km itu pasukan pejuang Pimpinan Wiyogo 
yang berjalan kaki MENDAPAT SAMBUTAN YANG 
LUAR BIASA dari rakyat tua maupun muda termasuk 
anak-anak yang keluar dari rumah atau yang 
melambaikan tangan dari jendela maupun pintu 
rumah dengan pekikan Merdeka-Merdeka, Hidup 
Pejuang dan luapan kegembiraan lainnya. Tentu 
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saja para pejuang senang sekali, mongkog, bangga, 
puas atas sambutan rakyat yang gegap gempita 
tersebut sambil menunjukan kegagahannya dan 
ketegarannya meskipun keadaan yang sebenarnya 
sangat menderita badan kurus kurang gizi karena 
selama perjuangan makannya sangat minim lauk 
makan seringnya hanya sepotong ikan asin atau 
tempe bacem/goreng bahkan kadang hanya garan 
dan lombok ijo nasinya tiwul ketika bergerilya di 
daerah miskin. Pakaian hanya 1 atau 2 potong jarang 
dicuci sehingga sering menjadi sarang tumo yang 
gigitannya gatal sekali. Kondisi gizi dan kesehatan 
yang kurang baik ditambah ketegangan (stress) 
yang diakibatkan oleh pertempuran yang tidak 
seimbang banyak menimbulkan penyakit kudis, 
bisul kecil-kecil atau gudig yang tidak sembuh-
sembuh membawa penderitaan yang berat. Hanya 
karena besarnya semangat perjuangan penderitaan 
itu tidak terlalu dirasakan.
Akhirnya perjalanan show tadi sampai di Pingit 
dan tak lama kemudian pak Harto datang disambut 
oleh Sri Paku Alam, Perwira PBB dan Wiyogo. 
Setelah berbincang-bincang sebentar Perwira 
Militer PBB meminta Pak Harto, Paku Alam 
dan Wiyogo naik kendaraan Landrover untuk 
diajak keliling kota Yogya memeriksa pelasanaan 
penyerahan kekuasaan kepada TNI di pos-pos yang 
telah ditetapkan. Setelah acara selesai sekitar jam 
16.00 pasukan MA kembali ke Markas di Kotabaru 
berkumpul dengan teman yang lain untuk istirahat. 

Suasana masih sepi, baru setelah larangan ke luar 
rumah bagi penduduk Yogya yang dikeluarkan 
penguasa Belanda dicabut mulai jam 19.00 suasana 
mulai rame apalagi rakyat bersuka ria dengan 
bebasnya dari ancaman perang. 

13. Berhenti sebagai Pejuang kembali menjadi
Mahasiwa.
Setelah Yogya kembali aman Pram keluar dari
Pasukan MA bergabung ke pasukan Corps
Mahasiswa Kompi M Brigade XXVII dengan
pangkat Letnan terus dipercaya untuk mengurus
serah terima 5 gudang besar barang-barang
perlengkapan militer Belanda (pakaian, senjata,
peluru, jeep, mobil, truk, panser dan lain-lain) di
Surabaya kepada TNI dan menjemput kembalinya
Pangdam Brawijaya dari markas perjuangannya di
Nganjuk ke Surabaya. Setelah itu ada perintah untuk 
para pejuang agar cepat menentukan sikap akan
terus berprofesi di kemiliteran, melanjutkan kuliah
atas biaya Negara atau dirasionalisasi/demobilisasi. 
Pram dengan tegas memilih “melanjutkan kuliah”
maka berakhirlah riwayatnya sebagai pejuang
tempur yang dialaminya selama lebih kurang 4
tahun dengan pengalaman lebih kurang 9 kali
hampir tercabut nyawanya. Selanjutnya menekuni
tugas belajar di Fak. Pertanian Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) Klaten yang tak lama kemudian
menjadi Universitas Gajah Mada pada tanggal 19
Desember 1949 yang baru bisa diselesaikan tahun
1960 (13 tahun).

Memasuki Yogyakarta dipandu Sri Pakualam dan dipimpin GPH 
Djatikoesoemo. Juni 1949

Diperempatan Jogyakarta menuju Magelang (29 Juni 1949)  
1. Letkol Soeharto, 2. Sri Pakualam, 3. Lettu Wiyono, pakai baret
Pramoedibjo
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Tulisan bagus dari orang asing yang 
memandang Indonesia dari luar. 
Indonesia is a Real Paradise, not just 
a story.
Musim dingin, ketika salju turun, di 
Eropa atau Amerika Utara, suhu bisa 
mencapai minus 40 derajat celsius. 
Artinya, kulkasmu masih lebih 
hangat. 

Itulah saat semua tumbuhan “mati “ kecuali pohon 
cemara. Itulah saatnya darahmu bisa berhenti menjadi es 
ketika kamu keluar rumah tanpa pakaian khusus. 

Musim salju adalah ketika manusia bertahan hidup 
dan beraktivitas yang mungkin, tanpa bisa berjalan jika 
tak ada bantuan peralatan dan teknologi. 

Tanpa itu, mati kedinginan. Dan ada satu periode 
dimana salju berbentuk badai. Badai salju. Terbayang 
apa yang bisa dilakukan selain bertahan hidup di ruangan 
berpemanas. 

Padang pasir. Begitu keringnya sampai-sampai 
manusia yang berdiam di sana membayangkan sungai-
sungai yang mengalir sebagai surga.

Hanya ada beberapa jenis pohon yang bisa hidup 
dalam suhu bisa di atas 40 derajat celcius. Keringatmu 
bisa langsung menguap bersama cairan tubuhmu. Dan 
keberadaan air adalah persolan hidup mati. Sungguh 
bukan minyak.

Saya sungguh tidak mengerti ketika ada orang yang 
masih belum percaya bahwa Indonesia itu serpihan sorga. 

Cobalah kamu bercelana pendek, pakai kaos dan 
sandal jepit jalan jalan di Kanada ketika musim dingin. 
Atau jalan-jalan dipadang pasir. Dijamin mati.

Di sini, di negaramu, kapan saja, mau siang mau 
malam kamu bisa jalan-jalan kaosan tanpa alas kaki. Mau 
hujan mau panas, Selamat. 

Di Eropa, Amerika paling banter kamu akan ketemu 
buah-buahan yang sering kamu pamer-pamerkan. Apel, 
anggur, sunkist, pear, dan semacamnya. 

Di Timur tengah paling kamu ketemu kurma, kismis, 
kacang arab, buah zaitun, buah tin.

Di Indonesia, kamu tak akan sanggup menyebut semua 
jenis buah dan sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, 
bunga-bunga, rempah-rempah saking banyaknya. 

Di Amerika, Eropa, kamu akan ketemu makanan itu-
itu saja. Sandwich, hot dog, hamburger. Itu-itu saja yang 
divariasikan paling banter steak, es krim, keju. 

Di Timur tengah? Roti, daging dan daging dan daging 
lagi.

Di Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, mungkin 
ada ratusan ribu varian makanan. Ada puluhan jenis soto, 
varian sambal, olahan daging, ikan dan ayam tak terhitung 
macamnya.

Setiap wilayah ada jenisnya. Kue basah kue kering ada 
ribuan jenis. Varian bakso saja sudah sedemikian banyak. 
Belum lagi singkong, ketan, gula, kelapa bisa menjadi 
puluhan jenis nama makanan.

Dan tepian jalan dari Sabang sampai Merauke adalah 
garis penjual makanan terpanjang di dunia. Saya tidak 
berhasil menghitung penjual makanan bahkan hanya dari 
Kemayoran ke Cempaka Putih. 

Di Indonesia, kamu bebas mendengar pengajian, 
shalawatan, lonceng gereja, dang-dut koplo, konser rock, 
jazz, gamelan dan ecrek-ecrek orang ngamen. 

Di Eropa, Amerika, Timur Tengah, belum tentu kamu 
bisa menikmati kecuali pakai head set.

Saya ingin menulis “Betapa Surganya Indonesia” dari 
segala sisi. Hasil bumi, cuaca, orang-orangnya yang cerdas-
cerdas, kreatif dan bersahabat, budayanya, (toleransinya), 
guyonannya.

Keindahan tempat wisatanya dan seterusnya. Saya 
tidak mungkin mampu menulis itu semua meskipun 
jika air laut menjadi tintanya. Saking tak terhingganya 
kenikmatan anugerah Allah pada bangsa Indonesia.

Indonesia ini negara kesayangan Tuhan. 
Jika kamu tidak bisa mensyukuri itu semua? Jiwamu 

sudah mati.

Pesan:
• Jangan biarkan surga ini hancur karena nafsu

berkuasa.
• Janganlah kehangatan persaudaraan yang dicontohkan 

oleh mbah, kakek, opung kita dihancurkan hanya
karena perbedaan dan kita merasa paling benar/
pintar!!!

• Tugas kita adalah bersyukur agar surga ini tidak jadi
neraka.

• Bersyukur itu diantaranya, tidak merusak apa-apa
yang sudah baik. Baik alam lingkungan, sistem nilai,
budaya asli, kebersihan dll.

• Jika kita merusak alam, alam akan berproses membuat 
keseimbangan/keadilan.

• Politik, berjangka pendek jangan sampai merubah
surga ini jadi neraka. “Jangan berkelahi.”

• Pandai-pandailah menahan diri seperti orang
berpuasa. Jangan jadi pengikut orang-orang
yang haus kekuasaan dan ketamakan luar
biasa.
Menyedihkan jika tidak bisa merasakan dan apresiasi

atas nikmat alam ini.
Mungkin saja belum pernah tinggal di winter canada 

atau di teriknya padang pasir.
MARI JAGA NKRI DEMI ANAK DAN CUCU.

INDONESIA TERCINTA
Oleh: Ir. Suhariyanto, M.Sc.

Pengasuh MRI
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1. Ir. Timur Setiarko (85 tahun 3 bulan)
a Lahir: Madiun, 17 Agustus 193
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 1 anak , - cucu.
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan ( S1) Fak.

Pertanian Jur. Kehutanan Univ. Indonesia
(IPB) tahun 1961.

e. Jabatan terakhir: Pejabat Eselon III pada
Departemen Perindustrian yang membidangi
Proyek Pulp Kertas dan Rayon.

f. Aktivitas setelah pensiun: membantu beberapa
konsultan proyek di bidang Pulp, Kertas dan
Rayon.

g. Kondisi saat ini: Dalam keadaan stroke tak bisa
berjalan dan sulit berkomunikasi

h. Tempat tinggal: Jl Hanglekir IX No. 3
Kebayoran Baru Jakarta, Tilp 021- 7392644 Hp
08161871400.

2. Ir. H. Djauhari ( 81 tahun 9 bulan)
a. Lahir: Magelang, 15 Februari 1939.
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 5 anak, 7 cucu.
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas

Kehutanan Universitas Gajah Mada th 1967
e. Jabatan terakhir:Direktur PT Hutan Kintab

Inhutani II Kalimantan Selatan
f. Aktivitas setelah pensiun: Komisaris HPH
g. Kondisi saat ini: tidak begitu sehat susah

berjalan akibat dari jatuh 2 bulan yang lalu
h. Tempat tinggal: Jl.Mampang Prapatan X No. 35

Tilp.021-7940770
3. Ir.Soesilo Soendaryo ( 80 tahun 7 bulan)

a. Lahir: Kroya (Cilacap), 2 Maret 1940.
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 2 anak, 3 cucu.
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas

Kehutanana Univ. Gajah Mada tahun 1970.
e. Jabatan terakhir: Inspektur Wilayah II

Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan.
f. Aktivitas setelah pensiun: Komisaris Utama PT

Inhutani IV, setelah itu Komisaris Utama PT
Waskita Sena.

g. Kondisi: sehat walafiat, olah raga jalan
kaki, bersih-bersih merawat rumah/kebun/
kendaraan dan sebagainya.

h. Kesan kehidupan hidup sehat: jangan suka
bikin musuh, hidup taratur dan terukur.

i. Tempat tinggal: Jl. Meranti No. 7 Kompleks
Unilever Petukangan Selatan Pesanggrahan
Jakarta. Selatan Tilp 7361328.

4. Tarich Chuseri (83 tahun 10 bulan)
a. Lahir: Jakarta, 4 Januari 1937.
b. Agama: Islam.
c. Keluarga: 1 isteri, 5 anak (1 meninggal), 6 cucu.
d. Pendidikan: Sarjana Muda Kehutanan Fakultas

Pertanian UI (IPB) Jurusan Kehutanan 1960.
e. Jabatan terakhir: Sekretaris Direksi Perum

Perhutani Jakarta.
f. Aktivitas setelah pensiun: ditugaskan di

Pengelolaan Dana Pensiun Perum Perhutani
selama 5 tahun.

g. Kondisi kesehatan: secara umum cukup baik
hanya tidak bisa berjalan karena kedua lututnya
arthritis berat hingga selalu di atas kursi roda,
pendengaran agak berkurang.

h. Tempat tinggal: Jl.Jatimulya IV No 26 Kompleks 
Kehutanan Pasar Minggu Hp. 081514077087.

5. Ir. J. A. M. Silitonga (83 tahun 3 bulan)
a. Lahir: Lontung-Samosir-Sumatra Utara tanggal

8 Agustus 193.
b. Agama: Kristen Katholik.
c. Keluarga: - isteri (pernah 2 kali menikah

keduanya telah meninggal dunia), 5 anak, -
cucu.

d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas
Peratanian Jur.Kehutanan UI (IPB) 1962.

e. Jabatan terakkhir: Widyaiswara Utama Madya
Pusdiklat Kehutanan Dep. Kehutanan Bogor.

f. Kegiatan setelah pensiun: Komisaris Utama
HTI dan wiraswasta.

g. Kondisi kesehatan: cukup baik ada 1-2 penyakit
orang tua tetapi tidak serius sekali.

h. Tempat tinggal: Apartmen Jasmine the Mansion 
Tower DORADA JD 07 M DKI Jakarta Utara
Pademangan Jl.Trembesi Hp.8561372040.

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 Drs. Adjis Herjan 94 Administratur/KKPH Bogor, 
Rimbawan Pejuang 1945

Jakarta,
27-01-2020

Bogor

2 Ir. H. Dedi Kurniadi 74 Kadis Perkebunan dan 
Kehutanan Kab. Bogor

Bogor,
30-07-2020

Bogor

3 Ir. Kuncoro 56 Kepala SKW 2 Bantul, BKSDA 
Yogyakarta

Bantul,
02-08-2020

Bantul

4 TB. M. Soleh 64 Driver Bus 22 Kemen LHK Bogor, 02-08-
2020

Bogor

5 Widodo Soetoyo, SH, MH 75 Kepala Biro Hukum Setjen 
Departemen Kehutanan

Jakarta,
16-08-2020

Kremasi,
18-08-2020

6 Drs. Ir. H. Kuntjoro 73 Sekretaris Inspektorat Jenderal 
Departemen Kehutanan

Bogor,
23-08-2020

Situgede, 
Bogor

7 Dr. Ir. Agus Kristiyono, M.Sc. 65 Pakar Remote Sensing DIT 
TISDA BPPT, Jakarta

Tangerang,
25-08-2020

Bogor

8 Pujiono 52 Mandor Polter KPH Probolingo Probolinggo, 
01-09-2020

Probolinggo

9 Setiya Bagiyana 41 Staf Pelaksana Umum KPH 
Nganjuk

Nganjuk, 03-
09-2020

Nganjuk

10 Minarso 43 KRPH KPH Kediri Tulungagung,
08-09-2020

Tulungagung

11 Ita Rosita 53 Ka Urusan Statistik BiroRen 
Perhutani Jateng

Bogor,
11-09-2020

Bogor

12 Aida Priatna 49 KRPH KPH Sumedang Sumedang,
11-09-2020

Cipancar, 
Sumedang

13 Abdul Shomad 51 Mandor Tanaman KPH 
Probolinggo

Probolinggo,
14-09-2020

Paiton, 
Probolinggo

14 Ir. Soedari Hardjoprajitno, M.Sc. 79 Dosen Fakultas Kehutanan 
IPB

Bogor,
15-09-2020

Bogor

15 Ir. Bambang Catur Wahyudi, MM 53 Direktur Operasi Perum 
Perhutani, Jakarta

Jakarta,
16-09-2020

Salatiga

16 Jumeri, SH 50 Kasi Madya PBB, KPH Telawa Salatiga,
18-09-2020

Gendongan, 
Salatiga

17 Suwaji 47 Staf Pelaksana Umum KPH 
Randublatung

Wulung,
21-09-2020

Wulung

18 Ahmad Padil 51 Pejabat diperbantukan Kantor 
DivRe Jatim

Malang,
23-09-2020

Malang

19 Evi Mikyawati 47 Sp. SDM, Umum, K3 KPH 
Jember

Jember,
23-09-2020

Jember

20 Ir. H. Toehadi 83 Kakanwil Dephut Kalimantan 
Selatan

Jakarta,
17-10-2020

Jakartta

21 Dadang Suyana, SE 57 Staf Sub Bag. Program dan 
Evaluasi Setditjen PPI

Bogor,
27-10-2020

Bogor,
27-10-2020

22 Ir. Indriati 69 Kadishut Kabupaten Lumajang Lumajang,
04-11-2020

Lumajang

23 Ir. Basoeki Danoe Soedarto 78 Direktur Umum Perum 
Perhutani

Surabaya,
07-11-2020

Madiun

24 Ir. S. Y. Chrystanto, M.For.Sc. 60 Kepala BKSDA Jawa Tengah Semarang,
08-11-2020

Semarang

25 Ir. H. Ruspandi, M.Si 70 Widyaswara Utama Pusdiklat 
Kehutanan Bogor

Jakarta,
10-11-2020

Bogor,
10-11-2020

26 Ir. H. Chaerudin 74 Dishut Provinsi Jambi Sukabumi,
19-11-2020

Sukabumi
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