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04 Peranan Hukum dalam Menata Kelayakan Hutan di 
Indonesia
Dalam mengatasi kesenjangan pengaturan untuk menuju 
pengelolaan hutan lestari perlu perubahan cara berpikir (mindset) 
dalam penentuan kebijakan pengelolaan hutan yang dikenal dengan 
pengaturan yang bijak (Smart Regulations) di sektor kehutanan dan 
lingkungan hidup....

17 KPH untuk Kelayakan Pengelolaan Hutan Indonesia
Pembelajaran KPH Model Yogyakarta dapat memberikan gambaran 
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Operator KPH 
lain tentang pengelolaan hutan yang layak dan berkesinambungan. 
Tentu modifikasi diperlukan mengingat keragaman biofisik, flora-
fauna dan sosial masyarakat. Demikian pembelajaran KPH Model 
Yogyakarta dalam pencapaian kriteria indikator operasionalisasi 
KPH (wilayah, kelembagaan, dan perencanaan) menjadi inspirasi 
bagi KPH lain.

24 Rasionalitas Kebijakan Konsepsi Hutan dan Penghapusan 
Batas Minimal Kawasan Hutan 30 Persen
Kebijakan penghapusan kriteria luas minimal kawasan hutan 30 
persen, sebagaimana tercantum dalam UU No. 41/1999 pasal 18 ayat 
2, menjadi salah satu substansi kebijakan dalam UU Cipta Kerja. 
Banyak pihak memperdebatkan dan menanyakan dasar angka 30 
persen dalam penentuan batas minimal kawasan hutan. Lebih dari 
itu, penafsiran definisi hutan, kawasan hutan, dan angka 30 persen 
juga sangat beragam.

32 Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif Ilmu 
Ekonomi dan Penerapannya pada Sektor Kehutanan
Mensukseskan program Perhutanan Sosial tidak cukup hanya 
memfasilitasi perangkat kegiatan usahanya saja, tetapi perlu terus 
memperkuat kelembagaan usahanya yaitu Koperasi. Sebagaimana 
diulas pada Bab di muka, Koperasi merupakan bangun usaha yang 
sesuai dengan demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila 
dan telah terbukti sukses menopang perekonomian di negaranegara 
Scandinavia (Eropa).

60 Prof. (Em) Dr. Soenardi Prawirohatmodjo, B.Sc,  B.S.F.
Sosok pria yang berpenampilan kalem, tenang dan murah senyum 
tapi berwibawa ini kini telah berumur 92 tahun, suatu usia yang 
cukup panjang yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Pak Soenardi dilahirkan di Wonogiri, sebagai anak ke5 dari 
10 bersaudara, pada tanggal 8 Maret 1929 dari pasangan suami 
isteri, ayah M. Ng. Prawirohatmodjo bin Mangkutomo dan ibu R. Ay. 
Mujinah binti Prawiro Puspito. Ayahnya pada saat beliau dilahirkan 
bekerja sebagai guru Tweede Inlandse School/vervolgschool 
(sekarang SD) di Wonogiri, tiga tahun kemudian yaitu tahun 1932 
diangkat sebagai Kepala Sekolah di suatu desa dekat Kota Kebumen, 
dan tahun 1950 ayahnya dipindah ke kota Kebumen sebagai Penilik 
Sekolah.
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Tanggal 16 Maret adalah harinya Rimbawan Indonesia 

memperingati baktinya kepada Nusa dan Bangsanya. 

Tahun 2021 ini merupakan Hari Bakti Rimbawan yang ke38. 

Ini tidak berarti bahwa kurun waktu sebelumnya Rimbawan 

Indonesia tidak pernah memberikan baktinya. Sekedar penanda 

secara moral bahwa 38 tahun yang lalu dinyatakan secara 

resmi tekad Rimbawan Indonesia untuk mewujudkan baktinya. 

Jargon Rakyat Makmur, Hutan Lestari selalu menjadi 

penyemangat, motivasi, gerak tindak konkrit bagi Rimbawan 

Indonesia dari waktu ke waktu –generasi ke generasi– untuk 

mewujudkannya. 

Tatanan adalah bicara tentang struktur yang selalu harus 

mampu secara cepat, benar, baik, dan tepat beradaptasi dengan 

perubahan yang terjadi secara multiaspek dan multidimensi. 

Terutama struktur berpikir, kebiasaan atau kultur yang harus 

fit dengan perubahan lingkungan strategis. Tidak ada yang 

boleh mandeg –harus dinamis– ibarat gelombang lautan yang 

senantiasa bergerak menggelora. Panta Rei.

Kelayakan berarti tatanan itu layak baik secara fisik maupun 

non fisik, diukur tidak hanya hasilnya (outputs) tetapi juga 

manfaatnya (outcomes) bagi bangsa dan negara Indonesia 

tercinta, yang berdampak kepada umat manusia di muka bumi 

ini. Layak berarti juga terjadinya keseimbangan fungsi ekonomi, 

ekosistem, dan sosial dari Sumberdaya Hutan Indonesia.

Oleh karena itu, pada volume 68 ini, pembaca MRI terutama 

Rimbawan Indonesia disajikan beberapa artikel dengan tema  

Menata Kelayakan Hutan Indonesia.  Selamat membaca sajian 

MRI ini. Mari terus berjuang tanpa kenal kata menyerah.
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PENGANTAR
Majalah Rimba Indonesia (MRI) 
dalam Volume 68 ini mengangkat 
tema Menata Kelayakan Hutan 
Indonesia. Penulis berpartisipasi 
dalam volume ini khusus menyoroti 
peran Hukum dalam menata 

kelayakan Hutan Indonesia.
Bangsa Indonesia dikarunia oleh Tuhan yang 

Maha Esa berupa hutan yang merupakan kekayaan 
alam untuk kehidupan dan kesejahteraan rakyat. 
Untuk itu, sebagai konsekuensinya hutan harus diurus, 
dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, rasional, 
serta lestari. Hutan sebagai bagian yang essensial dari 
sistem penyangga kehidupan sekaligus merupakan 
unsur utama, merupakan modal dasar pembangunan 
nasional, mempunyai manfaat ekologi, ekonomi, dan 
sosial budaya, guna sebesarbesarnya kemakmuran 
rakyat sebagaimana panggilan jiwa Pasal 33 
Ayat 3 UUD 1945. Selain hal tersebut, hutan juga 
mempunyai peranan sebagai tempat spiritualitas dan 
sebagai bagian ekosistem global, sehingga mempunyai 
pengaruh dunia internasional yang sangat penting. 
Namun, keberadaannya tetap mengutamakan untuk 
kepentingan nasional. Kehadiran UndangUndang 
Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah 
memberi wadah untuk pengurusan, pengelolaan dan 
pemanfaatan potensi hutan. Dalam kapasitas sebagai 
alat bantu untuk rekayasa pengurusan hutan tersebut, 
tentu dirasakan masih terdapat materi muatan yang 
dipandang tidak sejalan dengan konstitusi. Hal tersebut 
terbukti dengan adanya beberapa putusan Mahkamah 
Konstitusi sehingga perlu penyempurnaan materi 
muatan.

UndangUndang Nomor 41 tahun 1999. Selain 

itu, masih terdapat peraturan pemerintah yang belum 
ditindak lanjuti, sehingga belum secara utuh Undang
Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagai sistem hukum 
dan sebagai alat bantu dalam mengelola hutan. demikian 
pula dalam hal pemanfaatan potensi hutan, dirasakan 
masih belum optimal, khususnya terkait potensi 
pemanfaatan plasma nutfah dan unsurunsur hara 
dalam hutan yang belum secara optimal dimanfaatkan. 
UndangUndang 41 Tahun 1999 telah diubah untuk 
kedua kalinya yang terakhir dengan terbitnya Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam tulisan ini akan lebih mengupas peranan 
hukum dalam Membangun Kehutanan khususnya 
menyangkut, Bagaimana bekerjanya hukum, Organisasi 
Biro Hukum dan Smart Regulations??

PANDANGAN HUKUM MODERN DALAM 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

Campur tangan pemerintah sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UndangUndang 
Dasar 1945 tersebut diatas menunjukkan bahwa 
Indonesia menganut konsep Negara Kesejahteraan 
(welfare state). Campur tangan pemerintah tersebut 
diberi bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak 
simpang siur dan tidak menimbulkan keragu–raguan 
pada semua pihak yang bersangkutan dan bilamana 
menimbulkan konflik, penyelesaiannya lebih mudah.

Bentuk hukum tersebut adalah mutlak perlu, oleh 
sebab fungsi hukum modern adalah Pertama, untuk 
menertibkan masyarakat; Kedua, untuk mengatur lalu 
lintas kehidupan bersama masyarakat; Ketiga, untuk 
mencegah dan menyelesaikan sengketa; Keempat, 
untuk menegakkan kedamaian dan ketertiban; Kelima, 
untuk mengukur tata cara penegakkan keamanan; 
Keenam, untuk mengubah tatanan masyarakat; 

PERANAN HUKUM DALAM MENATA 
KELAYAKAN HUTAN DI INDONESIA

Oleh: Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si
Doktor Ilmu Hukum Urniversitas Indonesia, Purna Tugas sebagai Perancang Peraturan Perudang-undangan Utama dan 

Inspektur pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pangkat/Golongan terakhir Pembina Utama/
IV e hingga saat ini sebagai Pengajar Hukum Kehutanan pada Program Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia & Beberapa Perguruan Tinggi Swasta,
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Ketujuh, untuk mengatur tata cara pengubahan dan 
perubahan keadaan dalam rangka pelaksanaan ideologi 
tersebut.

Dalam pelaksanaan ideologi penguasaan dan 
pemanfaatan sumber daya hutan tersebut dijabarkan 
dalam Peraturan Perundangundangan antara 
lain:  Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya 
dan Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya, Undang
Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) serta 
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja beserta peraturan pelaksananya.

Keberlakuan produk perundangundangan 
tersebut di atas, kualitasnya ditentukan oleh tiga hal 
sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence W. Friedman 
dalam bukunya American Law, disebutkan bahwa 
hukum sebagai sistem yang terdiri dari tiga komponen 
yaitu:
1. Struktur sistem hukum yang merupakan badan

atau pelaksana perundangundangan.
2. Substansi sistem hukum yang menyangkut 

perundangundangannya baik pada tataran policy
level, institutional level maupun operational level.

3. Budaya hukum masyarakat yaitu menyangkut
tata laku dan cara pandang masyarakat terhadap
hukum.
Terkait dengan struktur sistem hukum yang

merupakan penentu keberhasilan pelaksanaan 
perundangundangan dituntut adanya sikap 
profesional dan perilaku pelaksanaannya. Untuk itu 
di dalam penempatan para pejabat khususnya terkait 
hutan dan kehutanan harus benarbenar profesional 
yaitu mumpuni dalam bidangnya dan bertangung 
jawab terhadap apa yang menjadi bidang tugasnya. 
Oleh karena itu, sistem pengkaderan dan promosi 
dari pejabat yang duduk dalam struktur organisasi 
kepemerintahan khususnya yang mengelola kawasan 
hutan harus benarbenar yang terencana, terukur dan 
terseleksi serta benarbenar mengetahui dan mampu 
melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Untuk itu perlu adanya evaluasi terhadap sistem 
promosi untuk penempatan para pejabat/pelaksana, 
baik di tingkat pusat maupun daerah.

Terkait dengan budaya hukum masyarakat, 

bahwa perlu adanya penyadaran masyarakat terkait 
arti pentingnya pengelolaan kawasan konservasi dan 
perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar. Kegiatan 
penelitian terus menerus tentang tata laku masyarakat 
dan sosialisasi terus menerus tentang arti pentingnya 
pengelolaan kawasan dan perlindungan jenis tumbuhan 
dan satwa bagi kelestarian alam dan keberlanjutan 
kehidupan. Selain hal tersebut materi muatan 
perundangundangan tentang Konservasi Sumberdaya 
Alam Hayati Dan Ekosistemnya perlu dilakukan 
perubahan perubahan menyesuaikan kebutuhan di 
masyarakat. Hal ini mengingat hukum sebagai sistem 
dapat berjalan dengan baik apabila terjadi interaksi 
yang baik dan selaras antar komponen dalam sistem 
hukum tersebut.

Dalam hal Substansi Sistem Hukum untuk 
membuat Peraturan Perundangundangan yang baik 
menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 
Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangundangan maka 
harus memenuhi azas formil dan materiil yang 
meliputi antara lain:
1) Bahwa UndangUndang yang akan disusun/

perubahan dibutuhkan masyarakat.
2) Bahwa UndangUndang yang akan disusun

dimungkinkan dapat dilaksanakan.
3) Bahwa UndangUndang yang akan disusun

merupakan kemurnian kehendak Pemerintah.
4) Bahwa Perancang Perundangundangan harus

memahami betul terhadap substansi yang akan
dirumuskan.

5) Dalam proses penyelesaian perancangan Undang
Undang tidak boleh tergesagesa.

6) Dalam proses perancangan dihindari adanya proses
tawar menawar kepentingan tertentu, apabila hal
tersebut terjadi akan menimbulkan kerancuan
dalam pengaturan.

7) Harus adanya kejelasan terminologi dan
sistematika.

8) Bahwa perundangundangan tersebut mudah
dikenal.

9) Perlakuan yang sama dimuka hukum.
10) Azas kepastian hukum.
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Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan 
bahwa hukum (UndangUndang) yang telah dibuat 
selanjutnya harus diimplementasikan, sebab jika tidak 
maka hukum/UndangUndang hanyalah merupakan 
hurufhuruf mati belaka. Agar supaya hukum/Undang
Undang dapat berfungsi dengan baik maka ia harus 
memenuhi keberlakuan. Oleh karena itu jika tidak 
dipenuhi bisa jadi:
1) Hukum/UndangUndang tersebut merupakan

hukum yang mati bila hanya berlaku secara
yuridis.

2) Hukum tersebut menjadi aturan pemaksa bila
berlaku secara sosiologis.

3) Hukum tersebut hanya merupakan yang dicita-
citakan apakah hanya berlaku secara filosofis.
Selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmaja,

hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan 
hukum yang hidup dimasyarakat (The Living Law) 
yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai
nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilainilai 
yang berlaku di masyarakat kita adalah nilai Gotong 
Royong. Dengan demikian di atas nilai gotong royong 
dibangun konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya.

Di dalam Undangundang Kehutanan Pasal 4 ayat 
(1) disebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah
Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara. Di dalam 
ayat (2) disebutkan bahwa hak menguasai dari Negara
yang tersebut pada ayat (1) diatur dengan memberi
wewenang kepada Negara untuk: Pertama, menetapkan 
dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan
dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam
memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara; Kedua,
menentukan dan mengatur hubunganhubungan
hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan,
dan mengatur perbuatanperbuatan hukum mengenai
hutan. Berdasarkan ketentuan undangundang ini yaitu
UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun demikian kenyataan saat ini bahwa 
peraturan perundangundangan yang mengatur 
terkait pengelolaan kehutanan dan konservasi masih 
menyisakan peraturan pelaksana yang belum ditindak 
lanjuti pada tataran Peraturan Pemerintah (PP). 

Dengan lambatnya penyusunan RPP menyebabkan 
peraturan perundangundangan tersebut belum utuh 
dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat bantu 
dalam penyelenggaraan kehutanan.
a. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 masih

menyisakan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP), yaitu:
(1) RPP tentang Perlindungan Sistem Penyangga

Kehidupan; RPP tentang Perlindungan Sistem
Penyangga Kehidupan.
RPP ini sebenarnya merupakan ”RPP Induk”
dari pelaksanaan UndangUndang Nomor 5
Tahun 1990, karena dengan RPP ini Pemerintah
menetapkan:
a) Wilayah tertentu sebagai wilayah

perlindungan sistem penyangga kehidupan.
b) Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan 

sistem penyangga kehidupan.
c) Pengaturan cara pemanfaatan wilayah

perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Selain hal tersebut dalam RPP ini Pemerintah 
juga mengatur serta melakukan tindakan 
penertiban terhadap penggunaan dan 
pengelolaan tanah dan hak pengusahaan 
di perairan yang terletak dalam wilayah 
perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Perlindungan sistem penyangga kehidupan 
berarti mengelola sistem penyangga 
kehidupan secara seimbang dan terpadu antara 
pemanfaatan langsung bagi kehidupan manusia 
dan pelestarian fungsi ekosistem, yang dalam 
jangka panjang dan secara tidak langsung 
menjaga kehidupan manusia.
Perlindungan sistem penyanga kehidupan 
dilaksanakan melalui:
a) Perlindungan hutan termasuk daerah aliran

sungai.
b) Perlindungan sistem pertanian produksi

pangan.
c) Perlindungan sistem perairan di daerah

pantai dan pesisir melalaui perlindungan
dan pemeliharaan lahan basah, khususnya
ekosistem rawa bakau, terumbu karang,
bantaran sungai dan sebagainya.

Mengingat pentingnya pengaturan perlindungan 
sistem penyangga kehidupan, maka materi 
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muatan RPP ini harus tetap dipertahankan dan 
segera disusun dan ditetapkan menjadi PP, dan 
ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri.

(2) RPP tentang Cagar Biosfer;
RPP ini penting untuk ditindaklanjuti
sebagaimana pelaksanaan Pasal 18 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya
dalam rangka kerjasama konservasi
international dalam penelitian dan pendidikan.
Dengan ditetapkannya kawasan Cagar Alam
dan kawasan Suaka Margasatwa dan kawasan
konservasi tertentu lainnya, maka kawasan
yang bersangkutan akan menjadi bagian dari
jaringan konservasi international. Penunjukan
Cagar Biosfer melibatkan berbagai negara
yang dikenal melalui kerjasama program
MABUNESCO (Man and The Biosphere
Programme–United National Education
Sosial and Cultural Organization). Kegiatan ini
akan mendukung konservasi keanekaragaman
hayati dan pembangunan yang berkelanjutan 
dengan melibatkan masyarakat lokal dan ilmu
pengetahuan yang handal.

(3) RPP tentang Peran Serta Masyarakat.
RPP Peran Serta Masyarakat ini merupakan
perintah Pasal 37 ayat (3) UndangUndang
Nomor 5 Tahun 1990.
Memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat
(1) dan ayat (2), maka pemahaman peran
serta masyarakat ini dapat diartikan sebagai
pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam. Hal tersebut dapat disimpulkan dari
ketentuan pasal tersebut yang berbunyi:
Ayat (1) Peran serta rakyat dalam konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah
melalui kegiatan yang berdaya guna dan
berhasil guna.
Ayat (2)... ”Pemerintah menumbuhkan dan
meningkatkan sadar konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya di kalangan
rakyat ”...
Dari uraian tersebut di atas jelas menunjukkan
bahwa maksud pasal tersebut memberi peran
Pemerintah secara aktif untuk mengarahkan

dan mengerakkan masyarakat guna 
melaksanakan kegiatan konservasi sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan 
demikian penekanannya kepada upaya 
impowerment (pemberdayaan). Sedangkan 
partisipasi penekanannya pada kesadaran 
diri sediri masyarakat untuk turut serta 
mendukung Pemerintah dalam melaksanakan 
program konservasi sumber daya alam hayati 
ekosistemnya.
Partisipasi mengarah pada kesadaran diri, 
bukan diarahkan dan digerakkan. Sedangkan 
pemberdayaan masyarakat memang harus 
diarahkan dan digerakkan serta didorong untuk 
melakukan/mendukung kegiatan konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
Dengan demikian masyarakat yang belum 
berdaya harus diberdayakan lebih dahulu 
agar dapat berpartisipasi guna mendukung 
program konservasi sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya.
Mengingat pentingnya RPP ini maka segera 
ditindaklanjuti penyusunannya dengan materi 
muatan peran serta dan pemberdayaan 
masyarakat. PP ini merupakan payung 
hukum yang ditunggu masyarakat baik yang 
telah berdaya untuk berpartisipasi maupun 
kepada masyarakat yang belum berdaya untuk 
mendapatkan pemberdayaan dalam kiprah 
mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

b. UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999
terdapat RPP yang sangat penting yaitu RPP
Pengawasan Kehutanan. RPP ini setelah 21
tahun baru disusun dengan PP Nomor 23 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai
pelaksana UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Untuk itu dalam pengelolaan hutan perlu dikelola
secara bijaksana dan melalui upaya pengawasan
yang intensif. Untuk memahami pengertian tentang 
pengawasan dapat disampaikan beberapa pendapat
ahli sebagai berikut.
(1) Pengawasan adalah proses pengamatan

dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua
pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan
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sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 
sebelumnya”. (Sondang P. Siagian, 2006)

(2) Pengawasan adalah kegiatan manajer yang
mengusahakan agar pekerjaanpekerjaan
terlaksana sesuai dengan rencana yang
ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.
(Sarwoto, 2001)

(3) Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang
sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan
kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya 
atau tidak”. (Sujamto, 2001)

(4) Pengawasan adalah semua aktivitas yang
dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya
memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan
hasil yang direncanakan”. (Winardi)

(5) Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin
bahwa kegiatankegiatan dapat memberikan
hasil seperti yang diinginkan. (Basu Swasta)

(6) Pengawasan adalah berhubungan dengan
perbandingan antara pelaksana aktual rencana
dan awal, untuk langkah perbaikan terhadap
penyimpangan dan rencana yang berarti”.
(Komaruddin)

Berdasarkan pendapat para ahli ilmu administrasi 
tersebut di atas dapat dirumuskan pengertian 
pengawasan sebagai berikut.
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan 
ukuran kinerja dan pengambilan tindakan 
yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 
ditetapkan tersebut. Controlling is the process 
of measuring performance and taking action 
to ensure desired results. Pengawasan adalah 
proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas 
yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan. The process of ensuring that actual 
activities conform the planned activities.
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya 
untuk menghindari adanya kemungkinan 
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan 
yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan 
dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 
telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, 
melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang 

berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi 
mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah 
dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi 
sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan 
sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi 
dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, 
pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan 
yang membandingkan apa yang dijalankan, 
dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan 
apa yang dikehendaki, direncanakan, atau 
diperintahkan.”
Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan 
sampai di mana terdapat kecocokan dan 
ketidakcocokan dan menemukan penyebab 
ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks 
membangun manajemen pemerintahan publik 
yang bercirikan good governance (tata kelola 
pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan 
aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan 
berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks 
ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan 
penerapan good governance itu sendiri.
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, 
pengawasan merupakan salah satu cara untuk 
membangun dan menjaga legitimasi warga 
masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan 
menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, 
baik pengawasan intern (internal control) maupun 
pengawasan ekstern (external control). Di samping 
mendorong adanya pengawasan masyarakat (social 
control).
Sasaran pengawasan adalah temuan yang 
menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana 
atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat 
dilakukan adalah:
a) mengarahkan atau merekomendasikan per

baikan;
b) menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
c) mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai

sasaran rencana.
Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan 
berlanjut sehingga gerak organisasi dapat diarahkan 
kepada pencapaian tujuan secara efektif dan efsien. 
Dalam melakukan pengawasan diperlukan standar 
penilaian sebagai alat evaluatif terhadap kegiatan
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kegiatan yang diawasi.
Selain itu untuk pembinaan dalam pengelolaan 
hutan perlu tertib administrasi yang salah satu 
bentuknya adalah perlu adanya pengenaan sanksi 
administrasi.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 sampai dengan 
Pasal 65 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 
telah diatur tentang pengaturan pengawasan 
kehutanan, dimana Pemerintah harus menetapkan 
Peraturan Pemerintah sebagaimana pelaksanaan 
lebih lanjut Undangundang.
Pasal 59
Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk 
mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan 
pengusuran hutan, sehingga tujuannya dapat 
tercapai secara maksimal dan sekaligus merupa
kan umpan balik bagi perbaikan dan atau 
penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.
Pasal 60
(1) Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib

melakukan pengawasan kehutanan.
(2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta 

dalam pengawasan kehutanan.
Pasal 61
Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan 
terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 62
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat 
melakukan pengawasan terhadap pengelolaaan 
dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh 
pihak ketiga.
Pasal 63
Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), 
Pemerintah dan Pemerintah daerah berwenang 
melakukan pemantauan, meminta keterangan, 
dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan 
pengurusan hutan.
Pasal 64
Pemerintah dan masyarakat melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan 
hutan yang berdampak nasional dan internasional. 
Yang dimaksud dengan berdampak nasional adalah 
kegiatan pengelolaan hutan yang mempunyai 
dampak terhadap kehidupan bangsa, misalnya 

penebangan liar, pencurian kayu, penyelundupan 
kayu, perambahan hutan, dan penambangan 
dalam hutan tanpa izin. Yang dimaksud dengan 
berdampak internasional adalah pengelolaan hutan 
yang mempunyai dampak terhadap hubungan 
internasional, misalnya kebakaran hutan, labelisasi 
produk hutan, penelitian dan pengembangan, 
kegiatan penggundulan hutan, serta berbagai 
pelanggaran terhadap konvensi internasional.
Pengaturan tentang Pengawasan Kehutanan 
sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 65 
UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 baru 
disusun setelah terbit UndangUndang Nomor 11 
tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan 
artinya peraturan pemerintah yang mengatur 
pengawasan disusun setelah 21 (duapuluh satu) 
tahun berlakunya UndangUndang Nomor 41 tahun 
1999.
Kelemahan pengawasan selama ini merupakan 
salah satu penyebab belum Optimalnya pengurusan 
hutan. Sebagai akibat kelemahan pengawasan 
akan menyebabkan pembia ra n dan akhirnya 
dinyatakan sebagai ke ter la nj ura n. Hal tersebut 
menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan kehutanan selama ini. Untuk 
itu ketentuan pengawasan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 
2021 tersebut diatas segera ditindak lanjut dalam 
Keputusan Menteri agar kegiatan pengawasan 
segera berjalan dan optimal.

c. Penegakan Hukum
Kehadiran UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan dimaksudkan untuk memberi penguatan
dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan sebagaimana diatur dalam
beberapa pasal, khususnya yang menyangkut
ketentuan pidana dan ancamannya. Demikian pula
diatur untuk pembentukan Lembaga Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimaksudkan 
untuk penguatan dalam Pengawasan. Namun
demikian, dalam kenyataannya, kehadiran lembaga
ini dipandang belum merupakan kebutuhan akan
pengaturan sehingga dipandang perlu untuk
tidak dilakukan pembentukan lembaga tersebut.
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Dengan demikian, dalam perubahan Undang
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
sebagaimana tertuang dalam UndangUndang 11 
tahun 2020 terdapat materi muatan yang mencabut 
sebagian dari ketentuan UndangUndang Nomor 
18 Tahun 2013 khususnya tentang pembentukan 
lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan. roh atau jiwa UndangUndang Nomor 
18 tahun 2013 telah tercabut; Apa artinya?? 
Apakah Undang-Undang ini menjadi hukum 
yang mati? Silahkan untuk didiskusikan !!

LEMAHNYA PENGAWASAN TERHADAP PROSES 
PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundangundangan pada level 
Undangundang tentunya harus ditindak lanjuti oleh 
Peraturan Pelaksana.

Pengawasan terhadap proses perancangan 
perundangundangan luput dari pengawasan 
Inspektorat Jenderal sehingga banyak sekali produk 
perundangundangan tidak terevaluasi termasuk 
kelambanan di dalam penyusunan perundang
undangan. Hal ini harus menjadi prioritas pengawasan 
Inspektorat Jenderal.

Lambannya penyusunan RPP pelaksanaan lebih 
lanjut dari undangundang ini juga karena lemahnya 
pengawasan Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu 
fungsi pengawasan internal diperlukan lebih aktif dan 
cerdas dalam melakukan pengawasan. Hal tersebut 
karena menyangkut juga penggunaan anggaran dalam 
penyusunan peraturan perundangundangan yang 
banyak mengeluarkan biaya perancangan namun tidak 
ada hasil.

ORGANISASI DAN SDM BIRO HUKUM DI 
KEMENTERIAN

Organisasi Biro Hukum yang bertugas antara lain 
menyiapkan peraturan perundangundangan dibawah 
Sekretariat Jenderal perlu diperhatikan sebagai berikut:
a. Organisasi Biro Hukum yang ideal hendaknya dibuat 

seperti organisasi jabatan fungsional seperti di
Inpektorat Jenderal. Pimpinan Biro Hukum adalah
Kepala Biro Hukum dibantu bagian tata laksana
dan para pejabat fungsional yang dikomandani
para koordinator. Dengan bentuk organisasi 
demikian maka akan memacu staff fungsional di

Biro Hukum untuk berlombalomba membangun 
sistem hukum di kementerian sehingga berorientasi 
pada pembangunan sistem hukum dan tidak hanya 
berlombalomba untuk mengkonsep perizinan.

b. Dalam pengembangan SDM, staff jabatan
fungsional akan selalu mengembangkan dirinya
melalui pendidikanpendidikan pada jenjang
S2 dan S3 maupun kursus–kursus antar lain
Legal Drafting, PTUN dan sebagainya. Dengan
kemampuan profesional staff fungsional tersebut
diatas, Biro Hukum akan mampu mencapai
target serta kualitas dalam penyusunan peraturan
perundangundangan.
Berdasarkan hal tersebut diatas (a & b) maka

diharapkan Biro Hukum mampu menyiapkan peraturan 
yang komprehensif dan implementatif, sehingga dapat 
digunakan sebagai alat bantu dalam Pengurusan 
Hutan dan Kehutanan.

PERAN BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN 
(LITBANG) KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG 
PEMBANGUNAN HUKUM

Badan Litbang Kehutanan sebagai Institusi yang 
berperan sebagai scientific otoritas di Kementerian 
LHK hendaknya berperan aktif dalam memberikan 
sumbangan pemikiran guna penyusunan perundang
undangan. Hingga saat ini (berdasarkan pengalaman 
kami saat masih bertugas) Badan Litbang Kehutanan 
belum banyak memberikan kontribusi dalam proses 
perancangan perundangundangan. Untuk itu ke depan 
perlu dijalin komunikasi yang baik dan kerjasama 
antara Biro Hukum Kehutanan dengan Badan Litbang 
Kehutanan sehingga diperoleh pengaturan yang benar
benar komprehensif dan sesuai realitas di lapangan.

Hasil kajian di lapang dapat dituangkan dalam 
Naskah Akademis ataupun Arahan Materi Muatan 
sehingga diperoleh kesamaan pandang. Dengan 
harapan bahwa Rumusan Kebijakan yang tertuang 
dalam perundangundangan Memenuhi Kebutuhan di 
Masyarakat.

PENGUATAN DAERAH PENYANGGA
Dengan bertambahnya jumlah penduduk 

Indonesia mencapai lebih dari 264 juta jiwa maka 
diperlukan tempat hidup dan penghidupan yang 
layak. Untuk itu, tuntutan kebutuhan lahan adalah hal 
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yang perlu disikapi dan diperlukan kebijakan, antara 
lain, melalui proses pelepasan kawasan hutan guna 
mengakomodasi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, 
jangkauan pembangunan kehutanan ke depan harus 
berorientasi pada kualitas hutan dengan tanpa 
mengesampingkan luasan hutan. Untuk itu, kebijakan 
kehutanan ke depan harus lebih pada pengembangan 
daerah penyangga yang merupakan bagian sistem 
hutan guna menjembatani kebutuhan masyarakat 
akan lahan serta untuk penguatan pengurusan hutan 
serta optimalisasi pemanfaatan yang lestari dan 
bertanggung jawab. Dalam Iklim Desentralisasi saat 
ini maka Pemerintah Daerah harus Aktif membuat 
Peraturan Daerah (Perda) yang menyangkut 
Daerah Penyangga. Perda adalah Produk Politik 
sehingga akan didukung siapapun Kepala Daerahnya 
dan juga didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Dengan harapan setiap program pengelolaan 
daerah penyangga ada dukungan pendanaan dari 
daerah.

PERAN PEMERINTAH DAERAH
Dengan telah diundangkannya Undangundang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang 
Nomor 9 tahun 2015, maka pemerintah daerah 
mempunyai peran yang besar dalam mendukung 
pengelolaan hutan. Untuk itu dalam era desentralisasi 
sekarang ini pemerintah daerah hendaknya mampu 
menciptakan iklim demokrasi yang merupakan payung 
desentralisasi. Demokrasi memerlukan kepastian 
hukum, dengan demikian pemerintah daerah harus 
mampu menciptakan produk hukum yang dapat 
mendukung fungsi hutan agar dapat dimanfatkan oleh 
masyarakat secara lestari dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan.

Dalam penetapan kebijakan, pemerintah daerah 
hendaknya mengacu pada ketentuan peraturan 
perundangundangan dan selalu melaksanakan 
penelitian dan pengkajian baik teknis kehutanan 
maupun sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan 
agar kebijakan yang ditempuh benarbenar memenuhi 
kebutuhan riil masyarakat. Sebagai contoh dukungan 
pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan 
hendaknya memperhatikan tata ruang yang telah 
disepakati sehingga rekomendasi yang telah diterbitkan 

benarbenar pada areal yang “clear and clean”. Demikian 
pula dalam hal pelaksanaan hasil studi mengenai 
Analisis Dampak Lingkungan maka pemerintah daerah 
dituntut untuk melakukan pengawasan secara ketat 
khususnya pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan 
dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Dengan 
demikian peran pemerintah daerah akan semakin nyata 
dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang 
lestari. Selain itu, untuk dukungan terhadap keberadaan 
kawasan hutan konservasi, peran pemerintah daerah 
cukup besar antara (zona penyangga) kawasan hutan 
konservasi hendaknya pemerintah daerah sangat 
proaktif khususnya untuk areal di luar kawasan hutan 
yang berbatasan dengan kawasan hutan konservasi. 
Pengelolaan mintakat penyangga sangat menentukan 
keberhasilan pengelolaan kawasan hutan konservasi. 
Demikian pula dalam kaitannya dengan masyarakat 
hukum adat dalam pengelolaan hutan adat. Pemerintah 
daerah hendaknya aktif dalam penyusunan perda 
untuk menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum 
Adat secara obyektif dan rasional serta transparan 
dengan melibatkan para pakar antropologi budaya, 
sosilogi, hukum adat, dan instansi terkait. Peraturan 
Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
tentang masyarakat hukum adat akan membawa 
konsekuensi adanya wilayah adat sebagai tempat 
hidupnya yang dimungkinkan wilayah tersebut berupa 
kawasan hutan. Kawasan hutan yang merupakan 
wilayah masyarakat hukum adat tersebut diusulkan 
penetapan sebagai Kawasan Hutan Adat yang dikelola 
oleh masyarakat hukum adat. Apabila kawasan hutan 
yang dikelola masyarakat hukum adat terdapat kegiatan 
pertambangan maka perlu ada kompensasi yang layak 
bagi masyarakat hukum adat guna kesejahteraannya.

KEBIJAKAN MENUJU SMART REGULATIONS
Pengaturan di sektor kehutanan dan lingkungan 

hidup pada saat ini didominasi oleh peraturan 
perundangundangan yang bersifat command and 
control yang ditandai dengan persyaratan standar 
tertentu, pemberian izin, dan sanksi bagi yang 
melanggar. Hal tersebut jelas tertuang dalam Undang
Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE dan 
UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya Undang
Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan 
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dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang
Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta 
pelaksananya. Dari materi yang diatur dalam peraturan 
perundangundangan tersebut masih terasa bernuansa 
command and control, sehingga tidak memacu dunia 
investasi dan tidak pro poor.

Untuk itu perlu penyempurnaanpenyempurnaan 
yang mengarah pada good forestry governance 
yang berjiwa pro investasi dan pro poor. Perumusan 
kebijakan dengan command and control tidak efektif 
karena terdapat sembilan kelemahan, yaitu pertama, 
instrument command and control mensyaratkan 
pembuatan kebijakan yang komprehensif dan akurat 
dari cara kerja dan kapasitas dari suatu kegiatan; kedua, 
instrument command and control tidak menyediakan 
insentif bagi perusahaan untuk melampaui standar 
minimum yang telah ditetapkan khususnya perusahaan 
yang telah berinvestasi dalam teknologi pengendalian 
lingkungan/pengelolaan hutan; ketiga, instrument 
command and control penegakan hukumnya mahal dan 
sulit. Ini sangat penting karena hal ini berdampak negatif 
terhadap kehandalannya, karena memerlukan sumber 
daya yang memadai; keempat, instrument command 
and control rentan terhadap manipulatif politik; kelima, 
instrument command and control dapat menyebabkan 
kompleksitas administrasi dan pembatasan hukum; 
keenam, instrument command and control tidak efisien 
karena biaya untuk penataannya besar, ketidakefisienan 
ini dapat ditinjau baik dari sisi pemerintah sebagai 
pembuat dan pengawas kebijakan maupun pihak pelaku 
ekonomi; ketujuh, instrument command and control 
kurang akomodatif (kaku/tidak fleksibel); kedelapan, 
instrument command and control muatannya terlalu 
padat sehingga ada titik jenuh masyarakat yang diatur, 
dengan peraturan itu sendiri; kesembilan, instrument 
command and control tidak mendorong kreativitas.

Berdasarkan pendekatan ini pihak yang diatur 
akan menjalani apa yang mereka taati dengan standar 
pengaturan.

Dalam mengatasi kesenjangan pengaturan untuk 
menuju pengelolaan hutan lestari perlu perubahan 
cara berpikir (mindset) dalam penentuan kebijakan 
pengelolaan hutan yang dikenal dengan pengaturan 
yang bijak (Smart Regulations) di sektor kehutanan 
dan lingkungan hidup. pertama, swakelola, bahwa 
pengelolaan hutan agar mandiri dan tidak menjadi 

beban pemerintah sehingga menambah kreatifitas 
dan tanggung jawab pengelola; kedua, perlu mengatur 
ketentuan insentif dan disentif dalam peraturan 
perundangundangan guna memacu dunia usaha; 
ketiga, desentralisasi, sejalan dengan iklim otonomi 
daerah maka kebijakan desentralisasi sudah menjadi 
keharusan memberikan kewenangan yang cukup 
kepada instansi/aparat di daerah yang langsung 
menangani pengelolaan hutan (front line workers). 
Desentralisasi pemerintah akan memudahkan 
partisipasi masyarakat serta terciptanya suasana 
kerjasama tim; keempat, kinerja pengelolaan hutan 
harus didasarkan pada hasil out come yang dicapai 
bukan sumber daya (input) yang diperoleh atau pada 
kepatuhan prosedural, prosedur kerja yang berbelit
belit harus dihilangkan; kelima, kebijakan pengelolaan 
hutan harus dapat memanfaatkan mekanisme pasar 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memacu 
iklim investasi; keenam, kebijakan pengelolaan hutan 
harus mampu mengantisipasi masalah publik agar 
mampu melakukan tindakan preventif (pencegahan); 
ketujuh, kebijakan pengelolaan hutan harus 
berorientasi kepada pemberdayaan dan peran serta 
masyarakat, pemberdayaan merupakan suatu proses 
yang menyangkut hubunganhubungan kekuasaan 
(kekuatan) yang berupa antara individu, kelompok 
dan lembaga lembaga sosial, selain itu pemberdayaan 
juga merupakan proses perubahan pribadi karena 
masingmasing individu mengambil tindakan atas nama 
mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali 
pemahamannya terhadap dunia tempat tinggal. 
Pemberdayaan juga berarti pembagian kekuasaan yang 
adil (equitable sharing power) sehingga meningkatkan 
kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah 
serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses 
hasil pembangunan, dalam perspektif lingkungan, 
pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses 
terhadap sumber daya alam dan pengelolaan lestari, 
secara sederhana konsep pemberdayaan mengacu 
pada kemampuan masyarakat untuk mencapai akses 
dan kontrol atas sumbersumber kehidupan/wilayah 
sistem penyangga kehidupan.

Kebijakan pemberdayaan sejalan dengan filosofi 
pembangunan kehutanan yaitu untuk kesejahteraan 
masyarakat, apabila masyarakat telah sejahtera 
maka diharapkan akan dapat berpartisipasi dalam 
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pengelolaan hutan sehingga hutan akan lestari.

PENUTUP
Berdasarkan uraian terdahulu, maka dalam 

pembangunan hukum kehutanan guna mendukung 
dan menata penyelenggaraan kehutanan perlu langkah 
tindak sebagai berikut:
1. Kebijakan yang tertuang dalam perundang

undangan hendaknya berdasarkan pada kebutuhan
riil di masyarakat dan dengan pendekatan sosiologis 
& yuridis.

2. Setiap kebijakan yang tertuang dalam undang
undang hendaknya segera ditindak lanjuti
peraturan pelaksananya dan jangan ditunda karena
hukum itu rasional maka harus dikembangkan
secara sistematis.

3. Memberikan kewenangan yang lebih kepada
pejabat di tingkat tapak (front line workers) agar
memudahkan adaptasi pada lingkungannya dan
agar Fleksibel, khususnya kepada Kepala KPH.

4. Penyempurnaan Organisasi Biro Hukum Kehutanan 

yang menyangkut pada Jabatan Fungsional agar 
lebih Profesional.

5. Ketentuan Pasal 293 Peraturan pemerintah Nomor
23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan
yang pada prinsipnya mengatur bahwa, dalam hal
peraturan pemerintah ini memberikan pilihan
tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas dan/
atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat
melakukan Diskresi untuk mengatur persoalan
konkrit dan penyelenggaraan urusan pemerintah di
Bidang Kehutanan. Ketentuan pasal ini sebenarnya
penegasan ketentuan diskresi dalam Undang
undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi
Pemerintahan. Dengan adanya perintah dalam
pasal ini mestinya Menteri tidak raguragu dalam
menerapkan diskresi agar tidak terjadi kebuntuan
dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang
kehutanan.
Demikian tulisan sederhana ini dibuat dan tetap

optimis guna Menata Kelayakan Hutan Indonesia.
“SALAM LESTARI“
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PENDAHULUAN 
UndangUndang Dasar 1945 Pasal 
33 ayat (3) menegaskan bahwa 
“bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesarbesar kemakmuran 

rakyat”. Mengingat kawasan hutan dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya merupakan sumberdaya 
alam yang berhubungan dengan hajat hidup orang 
banyak, maka pengaturan dan pengurusannya 
diamanatkan kepada Pemerintah untuk dilakukan 
seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar 
memperoleh manfaat sebesarbesar bagi kemakmuran 
rakyat secara berkelanjutan. 

Makna “dikuasai oleh negara” jika merujuk pada 
Putusan Mahkamah Konstitusi RI bukanlah berarti 
negara memiliki, tetapi dalam artian bahwa negara 
hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan 
pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan 
(bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), 
dan melakukan pengawasan (toezichhoundendaad). 
Dengan demikian, makna hak menguasai negara 
terhadap cabangcabang produksi yang penting dan 
menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap 
SDA, tidak menafikan kemungkinan perorangan/
masyarakat ataupun swasta berperan.

Amanat UU 41/1999 tentang Kehutanan Pasal 
10 ayat (1) telah menyebutkan bahwa pengurusan 
hutan meliputi beberapa kegiatan penyelenggaraan 
diantaranya 1). perencanaan kehutanan; 2). pengelolaan 
hutan; 3). penelitian dan pengembangan, pendidikan 
dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan 4). 
pengawasan (terhadap pengurusan hutan). Beberapa 
kegiatan penyelenggaraan ini, telah menjadi sub urusan 
kehutanan yang kewenangannya telah dibagi untuk 
Pemerintah Pusat (Kementerian LHK) dan Pemerintah 
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melalui UU 
23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Urusan kehutanan pada UU 23/2014 tentang 
Pemerintah Daerah tidak hanya terdiri dari 4 (empat) 
kegiatan penyelenggaraan/pengurusan hutan yang 
menginduk pada UU 41/1999 tentang Kehutanan 
Pasal 10 ayat (1) tersebut diatas. Urusan kehutanan 
juga ditambahkan dengan sub urusan Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang 
menginduk pada UU 5/1990 tentang Konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan juga 
sub urusan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 
yang menginduk pada UU 37/2014 tentang Konservasi 
Tanah dan Air.

Dengan memperhatikan 3 (tiga) Perundangan 
yang mengatur sektor kehutanan (UU 5/1990; UU 
41/1999; UU 37/2014), maka urusan kehutanan pada 
UU 23/2014 diuraikan menjadi 6 (enam) sub urusan 
sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sandingan Sub Urusan Kehutanan pada UU 23/2014 
Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Terkait 

yang Mengatur Teknisnya.
Sub Urusan Kehutanan (UU 

23/2014)
Undang Undang yang 

Mengatur
1. Perencanaan Kehutanan UU 41/1999 tentang 

Kehutanan2. Pengelolaan Hutan

3. Penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan latihan, serta
penyuluhan kehutanan

4. Pengawasan (terhadap
pengurusan hutan),

5. Konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya

UU 5/1990 tentang 
Konservasi sumber 
daya alam hayati dan 
ekosistemnya

6. Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai (DAS)

UU 37/2014 tentang 
Konservasi Tanah dan Air

Sub urusan Pengelolaan hutan merupakan 
bagian dari pengurusan hutan yang pada prinsipnya 
merupakan aktivitas manajemen yang meliputi aspek 
Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC). 
Sub urusan pengelolaan hutan diuraikan pada UU 
41/1999 tentang Kehutanan Pasal 21 diantaranya: 1). 
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 

RUANG PENGUATAN KPH PASCA
UU CIPTA KERJA

Oleh: Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si.
(Kepala Biro Perencaan–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

14 | Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry

Artikel Utama ISSN 2721-4087



2). pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan 
hutan; 3). rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan 4). 
perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih 
intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih efisien 
dan lestari, maka dibentuklah wilayah pengelolaan 
hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukan kawasan 
hutan yaitu KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). 
Wilayah pengelolaan ini dipimpin oleh Kepala KPH 
selaku pemegang kewenangan dan penanggung jawab 
pengelolaan Hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

KPH secara kewilayahan/kawasan adalah objek 
dari aktivitas pengelolaan hutan, Namun demikian 
perlu diingat, jika kembali ke pengertian UUD 45 pasal 
33 ayat (3), maka KPH secara organisasi adalah bagian 
dari Pemerintah/Negara, dan bukanlah subjek tunggal 
yang memiliki wewenang atas seluruh rangkaian untuk 
melakukan aktivitas pengelolaan. Dalam hal ini perlu 
kita bedakan antara KPH sebagai unit kelola dengan 
KPH sebagai organisasi/unit pengelola.

ORGANISASI KPH SEBAGAI PENYELENGGARA
Mengutip data di Ditjen PKTL–KLHK, luas seluruh 

KPH di Indonesia adalah 96.827.334 Ha, telah terbagi 
menjadi 147 unit KPHK seluas 12.945.481 Ha, 192 
unit KPHL seluas 24.957.996 Ha dan 338 unit KPHP 
seluas 58.923.857 Ha. Kewenangan penyelenggaraan 
KPHP dan KPHL berada pada Pemerintah Provinsi. 
Sampai dengan Bulan Oktober 2019 melalui Peraturan 
Gubernur telah terbentuk 326 organisasi pengelola 
KPHP dan KPHL dalam bentuk UPTD yang terletak di 
29 provinsi di Indonesia.1

Merujuk pada UU 23/2014 tentang Pemerintah 
Daerah, telah diuraikan suburusan Pengelolaan Hutan 
yang termasuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi, 
yang dalam hal ini memiliki beberapa organisasi/unit 
pengelola KPH, diantaranya:
a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan

hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan
konservasi (KPHK).

b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan
pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan 
pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan
produksi dan hutan lindung, meliputi:
1) Pemanfaatan kawasan hutan;

1  http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/diakses tanggal 3 Maret 2021

2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
3) Pemungutan hasil hutan;
4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali 

pemanfaatan penyimpanan dan/atau 
penyerapan karbon.

d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan
negara.

e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung,
dan hutan produksi.

f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan

kapasitas produksi <6000 m³/tahun.
h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk

kepentingan religi.
Terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

dengan Peraturan turunannya yang mengatur 
tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 tahun 2021, secara eksplisit 
menyebutkan tugas dan fungsi organisasi KPH sebagai 
bagian dari Instansi Pemerintah (negara) sesuai 
kewenangannya. Tugas dan fungsi tersebut diantaranya:
a. Menyusun rencana pengelolaan Hutan yang

dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan
Hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan
Hutan jangka pendek;

b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan 
Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha,
pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan
Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial;

c. Melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan
di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang
meliputi:
1) inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan

Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan dan
penurunan rencana Kehutanan;

2) rehabilitasi Hutan dan reklamasi;
3) Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan

Hutan; dan
4) perlindungan dan pengamanan Hutan,

pengendalian kebakaran Hutan dan lahan,
mitigasi ketahanan bencana dan perubahan
iklim.

d. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis,
pendampingan, dan pembinaan kelompok tani
Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan
Sosial;

e. Melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan
dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan
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dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka 
Pemanfaatan Kawasan Hutan;

f. Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi,
pengembangan industri, dan pasar untuk 
mendukung pemulihan ekonomi nasional;

g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka
ketahanan pangan (food estatel dan energi;

h. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas
sumber daya manusia;

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan;

j. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian atas
kegiatan pengelolaan Hutan; dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan di wilayah 
kerjanya.
Filosofi organisasi KPH sebagai bagian dari

Negara dalam pengelolaan Sumberdaya Hutan ialah 
untuk merumuskan kebijakan (beleid), melakukan 
pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan 
(bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), 
dan melakukan pengawasan (toezichhoundendaad) 
sesuai kewenangannya yang diatur melalui Peraturan 
Perundangan.

 Melalui peraturan 23/2021 ini, semakin 
memperjelas peran organisasi KPH pada sub urusan 
pengelolaan hutan, yaitu sebagai pengelola di tingkat 
tapak yang memberikan pelayanan publik dalam 
bentuk tugas dan fungsi organisasi yang diuraikan 
diatas. Publik dalam hal ini diantaranya adalah 
kelompok tani (pengelola perhutanan sosial), koperasi, 
sektor swasta (investasi) dan atau pemegang Perizinan 
Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan 
Pelepasan Kawasan Hutan. Keberadaan hutan dan 
investasi di sektor kehutanan memberikan manfaat 
bagi masyarakat setempat, baik langsung atau tidak 
langsung, baik intangible (tidak terukur) maupun 
tangible (bisa diukur).

Dengan adanya investasi di sektor kehutanan 
di daerah, baik melalui perhutanan sosial maupun 
Perizinan Berusaha/Pemegang Persetujuan Penggunaan 
dan Pelepasan Kawasan Hutan diharapkan akan ada 
rantai nilai yang menggerakkan sektor perekonomian 
lainnya di daerah serta penyerapan tenaga kerja. 
Manfaat inilah sebenarnya tujuan besar yang menjadi 
filosofi pelayanan oleh organisasi KPH sebagai bagian 
dari Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Keberadaan organisasi KPH sebagai pelayan publik 
di daerah semakin memperkuat makna “hak menguasai 

negara” terhadap cabangcabang produksi yang 
penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta 
terhadap Sumber Daya Alam, dengan tidak menafikan 
kemungkinan masyarakat maupun swasta untuk turut 
berperan.

RUANG PENGUATAN KPH
Sesuai kewenangan, pemenuhan kebutuhan alokasi 

sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk 
KPH lindung dan KPH produksi diselenggarakan oleh 
gubernur (Pemerintah Provinsi), Namun demikian 
untuk lebih memperkuat KPH, Pemerintah Pusat dapat 
memberikan intervensi program dan anggaran.

Secara kelembagaan pemerintah, KPH sebagai 
bagian dari Pemerintah Daerah di bawah Dinas 
Kehutanan Provinsi (Gubernur) harus diberikan ruang 
penguatan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 
kebijakan anggaran dan peningkatan variasi komponen 
belanja APBD. Hal ini penting mengingat peran 
KPH sebagai fasilitator dan pelayanan publik dalam 
mendorong investasi di daerah. Meskipun dalam PDRB 
daerah secara statistik sektor kehutanan terlihat kecil, 
namun dampak lanjutan pada PDRB sektor lainnya 
dari keberadaan investasi kehutanan di daerah pasti 
lebih tinggi.

Oleh Kementerian LHK selaku pembina teknis, 
intervensi penguatan dapat diberikan dengan 
memperhatikan tugas dan fungsi Organisasi KPH. 
Peran KPH sebagai fasilitator dan pelayan publik harus 
diperkuat khususnya pada tugas penyusunan rencana 
pengelolaan hutan serta pengawasan dan pengendalian 
atas kegiatan pengelolaan Hutan

Mekanisme penguatan oleh Pemerintah Pusat 
ini dapat berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi 
Hasil, Dana Insentif Daerah, maupun Dekonsentrasi. 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/
atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai 
penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Perlu dipahami bahwa isu lingkungan hidup secara 
nasional telah menjadi Bab penting dalam RPJMN 
2020–2024. Oleh karena itu perlu didorong juga 
agar Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian 
Keuangan dapat menggunakan Indikator Ekologi, 
termasuk IKLH dan laju deforestasi pada setiap provinsi 
sebagai saringan pertimbangan dalam penentuan 
berbagai alokasi dana transfer daerah.
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KPH: MAJU ATAU MUNDUR?
Menurut data di Rencana Strategis 
5 Tahun (RENSTRA) Direktorat 
Jenderal Planologi Kehutanan dan 
Tata Lingkungan (Dirjen PKTL) 
20202024, luas Kawasan Hutan 
Indonesia adalah 125, 92 juta 

ha, yaitu setara dengan 66% luas wilayah Indonesia. 
Kawasan hutan tersebut terbagi ke dalam 3 fungsi hutan 
yaitu Hutan Konservasi 27,42 juta ha (21,7%), Hutan 
Lindung 29, 66 juta ha (23,5%) dan Hutan Produksi 
68,85 juta ha (54,6%). Sumber devisa yang dihasilkan 
sektor kehutanan pada tahun 2018 adalah USD 12,7 
miliar setara dengan 100 dolar per hektar per tahun, 
pencapaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Namun, 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti 
Nurbaya, masih menganggap nilai ini rendah, karena 
masih banyak HTI yang belum dimanfaatkan secara 
maksimal potensinya oleh para pengusaha. 

Semenjak 1 dekade terakhir muncul berita, walaupun 
bukan berita baru, yaitu tentang operasionalisasi 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Unit pengelolaan 
hutan ini diharapkan dapat lebih menjamin 
terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan 
dengan memperhatikan 3 pilar utama ekologi, sosial 
dan ekonomi. Pada tataran praktis pengelolaan/tata 
Kelola, KPH ditujukan sebagai wadah terselenggaranya 
kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari 
pada tingkat tapak.

FAO (2000) mendefinisikan Forest Management 
Unit (FMU)/KPH sebagai sebuah wilayah yang tutupan 
lahannya didominasi oleh hutan dan mempunyai 
batas wilayah jelas, yang dikelola untuk memenuhi 
serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit 
sesuai dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka 
Panjang (RPHJP). Pembentukan dan operasionalisasi 

KPH bertujuan untuk melindungi wilayah hutan dari 
tekanan luar yang dapat mengganggu keseimbangan 
ekosistem hutan. Tingkat tapak ini sering dianggap 
sebagai akses terbuka terhadap tekanan yang berasal 
dari luar kawasan hutan. Strata tata kelola hutan 
diatur secara eksplisit di UU No 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota dan unit 
pengelolaan. Namun, penetapan UU 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah merubah tata kelola hutan, 
yang menyebutkan bahwa tata kelola hutan menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian LHK) dan 
Pemerintah Provinsi. Sementara PP No 6 Tahun 2007 
sebagai salah satu Peraturan turunan dari UU 41 Tahun 
1999 menyatakan bahwa seluruh Kawasan hutan akan 
dibagi ke dalam KPH. Pada point ini, KPH berada pada 
persimpangan: maju atau mundur?

RISING STAR KPH
Mekanisme KPH sendiri sebetulnya sudah lama 

dilakukan oleh VOC, dimana penebangan jati besar
besaran dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan 

KPH UNTUK KELAYAKAN PENGELOLAAN 
HUTAN INDONESIA
Oleh: C Sri Utami Fujiyanti, S.Hut. M.E.

Perpustakaan R.I. Ardi Koesoema

Salah satu contoh unit usaha di KPH (Sumber: greenindonesia.co)
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industri. Namun eksploitasi ini menghasilkan kerusakan 
masif terhadap hutan di Jawa, sehingga Pemerintah 
Hindia mengambil alih pengelolaan dari VOC. Sistem 
rotasi tanaman mulai diterapkan pada periode ini, 
namun pengelolaan tidak terlalu menggembirakan 
karena rotasi tanaman dibatasi oleh umur tanaman. 
Belum lagi tekanan dari pencuri kayu yang selalu 
merongrong pengelola hutan. Artinya konflik antara 
hutan dan manusia memang sudah terjadi dan akan 
terus terjadi sebagai suatu hubungan dinamis. 

Dengan memperhatikan kedua faktor pembatas 
utama (umur tanaman dan konflik) pengelolaan hutan, 
maka KPH diangggap sebagai sebuah solusi menarik 
untuk menangani keadaan ini. Pembentukan KPH 
sendiri tidak mengubah fungsi pokok hutan, sehingga 
KPH tetap terdiri dari KPH Konservasi (KPHK), KPH 
Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). Sampai 
tahun 2019 PKTL telah menfasilitasi pembentukan 
dan operasionalisasi KPH sebanyak 614 unit, terdiri 
dari 83 KPHK, 191 KPHL dan 340 KPHP. Angka ini 
terlihat sebagai capaian yang memiliki prospek baik 
untuk pengelolaan hutan secara ekstensif. Faktanya 
di lapangan sulit terukur dengan nominal tersebut. 
Beberapa isu yang muncul pada operasionalisasi KPH 
adalah:
1. Batas wilyah belum terkonfirmasi secara jelas;
2. Masih ada konflik internal antara pemegang ijin

dan operator KPH;
3. Konflik perencanaan antara Pusat-Provinsi-

Kabupaten/Kota;
4. Data informasi sumber daya alam belum faktual;

dan
5. Konflik kawasan dan sumber daya alam masih

banyak terjadi hampir di seluruh KPH.
Dalam perkembangannya, KPH kemudian diangkat

ke level nasional melalui Bappenas. Sebuah kebijakan 
dicanangkan pada Renstra periode 20142019, 
yaitu “no KPH, no budget”, dimana setiap kegiatan 
Kementerian LHK harus mengarusutamakan KPH. 
Pembentukan KPH sebagai fungsi wilayah dan lembaga 
telah ditetapkan, namun tantangan berikutnya adalah 
tahap operasionalisasi, yang memegang peran penting 
setelah pembentukannya. Pada tahapan ini, kembali 
terjadi perdebatan dalam hal wewenang menyediakan 
sumberdaya (kantor, sumber daya manusia/personil, 

RPHJP, finansial) antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Terdapat potensi tumpang tindih 
kewenangan, yang diakhirnya saling menyerahkan 
tanggung jawab. Sebetulnya, kewenangan ini telah diatur 
di dalam PP No 6 Tahun 2007 Jo PP No 3 Tahun 2008 
bahwa tugas pengelolaan hutan menjadi wewenang 
Pemerintah Daerah (Prov, Kab/Kota) sebelum ada 
pembentukan KPH secara definitif. Namun, berbagai 
kepentingan terhadap kawasan dan pemanfaatan 
sumberdaya di dalamnya tersebut menjadikan kawasan 
hutan sebagai sebuah polemik berkepanjangan.

PEMBANGUNAN DAN OPERASIONALISASI KPH
Tahapan pembangunan KPH terdiri dari 

penetapan wilayah, kelembagaan dan perencanaan 
tata kelola hutan. Tahap pertama yaitu penetapan 
wilayah merupakan suatu rangkaian kegiatan 
penunjukkan, penataan batas wilayah dan penetapan 
kawasan. Penetapan wilayah sebaiknya tidak hanya 
memperhatikan kelayakan ekologi, tetapi juga 
kelayakan, ekonomi, dan sosial. Pada tahap tata batas 
ini juga mulai dirancang pemanfaatan kawasan hutan, 
yang terdiri dari kayu, non kayu dan jasa lingkungan. 
Perancangan ini menjadi penting karena alokasi 
sumberdaya akan diarahkan kepada pengembangan 
komoditas pilihan KPH tersebut. Terkadang KPH yang 

Sistem Blandongdiensten di zaman Hindia Belanda. (Sumber: 
gangkecil.com)
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berdekatan akan memiliki ekologi dan potensi yang 
hampir sama. 

Tahap kedua yaitu pembentukan kelembagaan 
KPH, meliputi sumber daya manusia, aset, sarana dan 
prasarana serta anggaran. Kelembagaan disini adalah 
untuk KPH jenis lindung dan produksi, karena KPH 
konservasi menjadi kewenangan pusat. Komponen 
anggaran merupakan hal yang sensitif. Pemerintah 
Daerah mengharapkan KPH tetap sebagai Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sehingga ada peluang 
untuk penambahan alokasi anggaran dari Pemerintah 
Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi 
DAK ini membantu Pemda dalam pengelolaan kawasan 
hutan di wilayah administratifnya. 

Tahap ketiga yang merupakan tahap terakhir 
pembentukan KPH adalah perencanaan tata kelola 
hutan. Konten RPHJP akan menjadi arah pengelolaan 
KPH yang menjabarkan pencapaian targettarget 
rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota, provinsi, 
dan nasional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam penyusunan RPHJP adalah risalah kawasan 
hutan (fungsi, pemanfaatan dan penggunaan kawasan, 
potensi sumber daya alam), kondisi terkini kawasan, 
Renstra 5 periode, dan evaluasi perencanaan. 

Terkait operasionalisasi KPH, Dirjen PKTL telah 
menyusun kriteria indikator operasionalisasi KPH 
(Tabel 1). Pencapaian ketiga tahapan tersebut di atas 
difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 
dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL) yang bertanggung 
jawab terhadap kawasan hutan di Indonesia. Luaran 
kriteria indikator yang perlu mendapat perhatian adalah 
luaran indikator Organisasi, yaitu berupa Peraturan 
Daerah, dimana Perda ini merupakan kewenangan 
otonomi masingmasing daerah. Wawasan kekinian 
dan sinergitas program pusatdaerah harus diakomodir 
dalam Peraturan tersebut.

Tabel 1. Kriteria indikator operasionalisasi KPH

Kriteria Indikator/Sub Indikator Keluaran

Wilayah Penetapan wilayah SK Kementerian 
LHK

Kelem-
bagaan

Organisasi Perda/Pergub/
Perbup/Perwakot

Sarana 
dan 
prasarana

Kantor Bangunan

Kendaraan roda 4 Mobil

Kendaraan roda 2 Motor

Alat kantor/survey Peralatan kantor

Sumber daya manusia Sumber daya 
manusia terlatih

Rencana 
tata kelola Tata Kelola hutan Dokumen 

Rencana 
pengelolaan RPHJP

Sumber: Dirjen PKTL

LESSON LEARNT KPH YOGYAKARTA
KPH Yogyakarta ditetapkan berdasarkan SK.439/

MenHutII/2007 tanggal 13 Desember 2007 tanggal 
13 Desember 2007. Wilayah kelola KPH Yogyakarta 
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri 
Kehutanan No. 721/MenhutII/2011 seluas 15.724,50 
ha, terbagi dalam Hutan Produksi 13.411,70 ha dan 
Hutan Lindung 2.312,80 ha.Potensi tegakan wilayahnya 
terdiri dari tegakan jati seluas 6.161 ha, kayu putih 
seluas 4.508,75 ha, dan tegakan rimba seluas 1.494,20 
ha.

Komoditas dominan dari KPH Yogyakarta adalah 
jati dan kayu putih. Selain kedua jenis unggulan 
tersebut, ada beberapa flora dan fauna langka namun 
sangat terbatas jumlahnya. Menurut data inventarisasi 
hutan tahun 2012 tanaman jati mendominasi sebesar 
39,18% kemudian tanaman kayu putih sebanyak 
28,27%. Tanaman lainnya adalah spesies hutan 
tanaman dan campuran. 
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Pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) seperti yang dilakukan oleh KPH Yogyakarta 
semenjak tahun 2003 menjadi solusi efektif dalam 
meminimalisir konflik. Kegiatan kemitraan dilakukan 
dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman 
Rakyat, Hutan Desa dan optimalisasi pemanfaatan 
lahan. Pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan 
hutan antara lain pesanggem, pengembangan 
konservasi bersama masyarakat, pengembangan 
MPTS, pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan 
tanaman rakyat, dan hutan desa. Beberapa komoditas 
yang dikembangkan masyarakat di wilayah kawasan 
antara lain: rotan, nenas, lebah madu, persuteraan 
alam dan porang. Sedangkan pemberdayaan di luar 
kawasan mencakup pengembangan desa konservasi, 
pengembangan usaha berbasis kehutanan, penumbuhan 
pengamanan swakarsa, dan usaha ekowisata dengan 
memanfaatkan sumber daya alam jasa lingkungan yang 
memberikan daya tarik sendiri untuk para komunitas 
tertentu seperti gua atau air terjun. Strategi ini cukup 
efektif dalam meminimalisir konflik dengan masyarakat 
dan secara bersamaan memberikan pendapatan 
tambahan pada masyarakat di sekitar hutan. 

Sumber pendapatan KPH Yogyakarta terdiri dari 
produksi kayu bulat, minyak kayu putih dan getah 
pinus. Minyak kayu putih merupakan primadona dalam 
menghasilkan pendapatan KPH. Bahkan, pada tahun 
2014 pendapatan dari minyak kayu putih mencapai 
9,9 miliar. Sementara produksi kayu bulat dibatasi 
oleh usia panen dan getah pinus dibatasi oleh jumlah 
tegakan pinus yang tidak sebanyak tanaman kayu putih. 
Sementara untuk jasa pesanggem, KPH Yogyakarta 
dapat memberikan ratarata 11,5 juta kepada masing
masing anggota pesanggem. 

Pembelajaran KPH Model Yogyakarta dapat 
memberikan gambaran kepada Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah dan Operator KPH lain tentang 
pengelolaan hutan yang layak dan berkesinambungan. 
Tentu modifikasi diperlukan mengingat keragaman 
biofisik, flora-fauna dan sosial masyarakat. Demikian 

pembelajaran KPH Model Yogyakarta dalam 
pencapaian kriteria indikator operasionalisasi KPH 
(wilayah, kelembagaan, dan perencanaan) menjadi 
inspirasi bagi KPH lain.

PENUTUP
Kelayakan pengelolaan hutan di Indonesia dimana 

KPH merupakan basis wilayah yang digunakan 
membutuhkan sejumlah kondisi berupa komoditas 
unggulan/utama yang akan digunakan, pengenalan 
akan potensi konflik yang terjadi dan pemberdayaan 
masyarakat di sekitar kawasan KPH agar pengelolaan 
hutan mencapai tujuan utamanya yaitu kelestarian 
ekologi, ekonomi dan sosial. (CSUF).

Blok Benggolo, salah satu model kemitraan di KPH Yogyakarta. 
(Sumber: dlhk.jogjaprov.go.id)
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Di penghujung tahun 2020, 
tepatnya di bulan November, 
Pemerintah menerbitkan UU No. 11 
tahun 2010 tentang Cipta Kerja. 3 
bulan kemudian, bulan Febuari 
2021, terbit 3 (tiga) Peraturan 
Pemerintah (PP) sebagai 

pelaksanaan UU tersebut yakni PP No. 22 tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 23 tahun 2021 
tentang Penyelengaraan Kehutanan dan PP No. 24 
tahun 2022 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Adminsitratif dan Tata Cara Pengenaan PNBP Yang 
Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan. 

Esensi utama dari terbitnya UU Cipta Kerja dan 
PP turunannya adalah menata kembali pengelolaan 
hutan, agar hutan dapat meningkat kontribusinya bagi 
perekonomian negara dan memberikan kesejahteraan 
serta kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Prosesnya 
ditempuh melalui kemudahan perizinan, baik melalui 
Perizinan Berusaha maupun Perhutanan Sosial. 
Masuknya pengaturan Perhutanan Sosial pada tataran 
UU memberikan isyarat yang jelas, bahwa masyarakat 
makin memperoleh akses yang luas dalam pengelolaan 
hutan. 

Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, 
tercermin dari perubahan nomenklatur izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan menjadi melalui perizinan 
berusaha. Melalui perizinan berusaha, pemegang 
izin dapat memanfaatkan hasil hutan dalam bentuk 
multiusaha, yang meliputi beragam hasil hutan kayu, 
hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan jasa 
lingkungan, serta pemungutan hasil hutan kayu dan 
bukan kayu. Untuk mendukung kemudahan berusaha 
tersebut, didorong reformasi tata kelola hutan melalui 
pokokpokok pengaturan sebagai berikut:
1. Reorganisasi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)

Tugas dan fungsi KPH mengalami tranformasi 
mendasar dalam PP 23 tahun 2021. Kedepan, 
organisasi KPH akan difokuskan pada penyusunan 
rencana pengelolaan hutan, penguatan koordinasi, 
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, serta 
pengawasan dan pengendalian. Dengan peran 
ini, KPH akan lebih menciptakan prakondisi bagi 
penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh pemegang 
Perizinan Berusaha dan Perhutanan Sosial. Selain 
itu, komoditas unggulan di setiap unit pengelolaan 
hutan dengan terbukanya model multiusaha makin 
terpetakan dan dapat dikembangkan secara optimal 
optimal dalam skala lanskap. 

2. Penetapan batas areal kerja
Penggunaan koordinat geografis dan teknologi
dalam penataan batas kawasan hutan (termasuk
di dalamnya batas areal kerja), akan secara
nyata mereduksi dan menyederhanakan tahapan
pelaksanaan tata batas serta mengefesienkan
biaya, yang berujung pada percepatan tata batas.
Hal ini menjadi pilar penting untuk menjamin
kepastian dan keberlangsungan izin berusaha.
Dengan luas kawasan hutan 120 juta Ha, penataan
batas dan pemantauan untuk pengamanan batas
dengan tekologi virtual dan digital menjadi sebuah
keniscayaan.

3. Diverfisikasi usaha optimalisasi ruang
Peluang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) dan jasa lingkungan (jasling) telah dibuka
di dalam PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun
2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
Dalam praktiknya, belum banyak pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
yang mengelolanya secara serius. Sebab utamanya,
meski potensinya ada, pemanfaatan HHBK dan
jasling harus melalui proses perizinan masing

PENATAAN HUTAN PASCA
UU CIPTA KERJA

Oleh: Ir. Purwadi Soeprihanto
Direktur Eksekutif APHI

Rimba Indonesia I Indonesian Journal of Forestry | 21

Artikel UtamaISSN 2721-4087



masiing dan terpisah dari IUPHHK. Tidak 
mengherankan, jika hasil hutan kayu masih menjadi 
komoditas utama. Melalui multiusaha, didorong 
optimalisasi pemanfaatan ruang kelola dan 
diversifikasi usaha dari areal izin yang diberikan, 
dengan penerapan multisistem silvikultur di tingkat 
tapak. 

4. Jangka waktu perizinan berusaha
Investasi kehutanan yang sifatnya jangka panjang,
dengan resiko usaha yang tinggi, perlu jaminan
jangka waktu pengelolaan untuk memperoleh
tingkat pengembalian investasi yang lebih menarik
sekaligus mengelola resiko kegagalan. Jangka
waktu perizinan berusaha selama maksimal 90
tahun yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja, akan
mendorong investasi penanaman, tidak hanya
jenis tanaman cepat tumbuh dengan daur sekitar
58 tahun dengan sistem silvikultur Tebang Habis
Permudaan Buatan (THPB), tetapi juga tanaman
dengan daur panjang 25 sampai 30 tahun dengan
teknik Silvikultur Intensif (SILIN). Meluasnya
penanaman menjamin pasokan bahan baku jangka
panjang, dan merangsang pertumbuhan industri
kehutanan dan penyerapan tenaga kerja.

5. Pengakuan aset tanaman
Melalui perizinan berusaha, tidak lagi dibedakan
antara izin pemanfaatan hutan alam dan hutan
tanaman. Pemegang izin mendapat keleluasaan
untuk mengembangkan sistem silvikulturnya
sesuai dengan kondisi tapak, tidak lagi terikat
dengan batasan izin. Nilai lebihnya, tegakan hutan
hasil penanaman diakui sebagai aset pemegang izin
dan dapat diagunkan untuk memperoleh dukungan
pembiayaan/pinjaman dari lembaga keuangan.

6. Rasionalisasi pungutan Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Efek lanjutan dari tidak dibedakannya izin
pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman
adalah pemanfataan hasil hutan kayu dari budidaya
di areal perizinan berusaha, hanya akan dikenakan
pungutan PNBP berupa Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH). Sementara untuk kayu yang tumbuh
alami, selain dikenakan PSDH, juga dipungut Dana
Reboisasi (DR). Kebijakan ini menjadi insentif fiskal
penting untuk mendorong investasi penanaman

secara luas. Investor diyakini tidak akan ragu lagi 
untuk mengembangkan tanaman melalui teknik 
SILIN. 

7. Penyelesaian permasalahan tenurial
Permasalahan tenurial menjadi pekerjaan rumah
yang berat bagi pemegang izin usaha kehutanan,
khususnya karena tumpang tindih pemanfaatan
lahan, baik dengan masyarakat maupun dengan
pemegang izin lainnya dari sektor non kehutanan.
Melalui UU Cipta Kerja, telah didesain penyelesaian 
atas kegiatan usaha yang terbangun di dalam
kawasan hutan. Bagi yang tumpang tindih dengan
perizinan berusaha pemanfaatan hutan, terbuka
kemungkinan dikembangkan kemitraan kehutanan
(dengan masyarakat) sebagai bagian dari skema
Perhutanan Sosial dan kerjasama pengelolaan
(dengan usaha non kehutanan).
Bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di
sekitar kawasan hutan paling sedikit 5 (lima) tahun
dan memiliki kegiatan usaha di kawasan hutan
yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan
maksimal 5 (lima) ha, terbuka kesempatan
mengelolanya tanpa sanksi administratif.
Penyelesaian masalah ini diatur melalui Penataan
Kawasan Hutan, dengan 3 (tiga) pendekatan
yakni perhutanan sosial, tanah obyek reforma
agraria (TORA) atau perubahan peruntukan dan
fungsi kawasan hutan. Jadi, resolusi konflik dalam
permasalahan tenurial akan makin mewujud ke
depan.

8. Sistem penjaminan legalitas hasil hutan
Sistem penjaminan legalitas hasil hutan mendapat
payung kebijakan yang lebih kuat pasca UU
Cipta Kerja, meliputi proses: penilaian kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari, verifikasi legalitas hasil
hutan dan dekalarasi hasil hutan secara mandiri.
Dengan demikian, semua hasil hutan yang yang
diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan,
harus berasal dari sumber bahan baku yang legal
dan/atau lestari. Ketentuan ini akan mendorong
keberterimaan yang lebih luas atas ekspor produk
hasil hutan Indonesia di perdagangan internasional. 
 Substansi penyederhanaan dan kemudahan 

perizinan berusaha dari UU Cipta Kerja lingkup 
lingkungan hidup dan kehutanan telah dijabarkan 
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dalam dalam 3 (tiga) PP, dan tentu akan ditindaklanjuti 
dengan pengaturan di tingkat Peraturan Menteri. Masih 
banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan 
untuk meningkatkan iklim usaha yang kehutanan yang 
kondusif dalam rangka mendukung perbaikan peringkat 
Ease of Doing Busines (EoDB) Indonesia, menarik 
investasi dan penyerapan tenaga kerja. Reformasi 
mendasar dalam tata kelola hutan pasca UU Cipta 
Kerja sudah digaungkan. Rimbawan sudah selayaknya 
bergegas menyongsong perubahan, kalau tidak, hanya 
akan menjadi penonton yang terlindas jaman.**) depan 
hutan dan ekosistemnya, pengembangan masyarakat 
di sekitarnya serta memberikan kontribusi bagi 
keberlanjutan planet bumi ini. Unit terkecil yang kita 
jadikan unit transaksi adalah pohon, misalnya pohon 
jati, mulai usia 5 tahun. Alasan mengapa mulai 5 
tahun sangatlah sederhana yaitu setelah mencapai 
usia 5 tahun pohon jati sudah dapat hidup sendiri 
dengan tingkat pemeliharaan yang dikatakan minimal. 
Pohonpohon tersebut kemudian dicatat sebagai aset 
Perhutani yang digolongkan sebagai surat berharga. 
Surat berharga ini, sesuai dengan persyaratan yang 
berlaku, diperjualbelikan di pasar stock surat berharga 
pohon jati. Carbon trading juga menjadi bagian di 
dalamnya. Investor atau kaum conservationists asing 
diundang untuk membeli. Tentu tegakan pohon jati 

ini harus diamankan dari pencurian, kebakaran hutan 
dan penggembalaan liar. Biaya untuk pengamanan 
akan hal tersebut diambil dari margin harga stock 
pohon jati tersebut. Jadi, sekarang kita masuk ke pasar 
dinamis, yaitu pasar stock pertumbuhan tegakan jati 
yang berkembang setiap saat mengikuti perkembangan 
volume pohon itu sendiri. Teknologi informasi yang 
tersedia sekarang, termasuk CCTV, akan menjadi tradisi 
baru pengelolaan hutan jati di Jawa.

Urusan detail dari perencanaan dan rancang 
bangun dari gagasan ini saya serahkan kepada 
Perum Perhutani. Isu pokok yang saya ingin sampaikan 
adalah bahwa property rights itu penting tetapi tidak 
cukup. Sifat kecukupan tersebut dapat dicapai dengan 
mengembangkan satu variabel baru yaitu Pendidikan 
dalam arti luas. Media Pendidikan ini bisa diterapkan 
dalam pengembangan sertifikat pohon jati sebagai 
stock/aset yang diperjualbelikan sejalan dengan 
pertumbuhan volume aset itu sendiri di lapangan. 
Dengan demikian kita tidak akan menyaksikan 
kepunahan pohon jati seperti harimau tetapi akan 
melihat pohon jati menjelma seperti ayam yang 
dipotong tiap hari tetapi jumlahnya malahan menjadi 
meningkat. Perum Perhutani akan menjelma menjadi 
perusahaan kelas dunia.
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PENDAHULUAN
Pada Oktober 2019, Presiden 
Joko Widodo, saat dilantik 
sebagai Presiden RI 20192024, 
menyampai kan gagasannya akan 
membuat perangkat hukum 
perundangundangan untuk 

menyederhanakan regulasi. Konsep hukum ini disebut 
Omnibus Law. Beberapa bulan kemudian, pemerintah 
menyiapkan rancangan undangundang tersebut, yaitu 
UndangUndang (UU) Cipta Kerja. Pro dan kontra 
berdatangan menanggapi UU tersebut.

Salah satu substansi yang ramai diperdebatkan 
adalah revisi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 
terutama pasal 18 ayat 2. Bunyi pasal tersebut: “Luas 
kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh 
persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau 

dengan sebaran yang proporsional.” Dalam UU Cipta 
Kerja, pasal ini diganti dengan “Pemerintah Pusat 
mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan 
sesuai dengan kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau 
pulau”. Artinya, ketentuan luas minimal kawasan hutan 
30 persen akan dihapus melalui UU Cipta Kerja. Sebagai 
penggantinya Pemerintah Pusat akan mengganti luas 
minimal kawasan hutan dengan kriteria kondisi fisik 
dan geografis DAS dan/atau pulau.

Menariknya, dasar angka 30 persen pun menjadi 
pertanyaan dari kaum cendekiawan. Contohnya, angka 
30 persen tersebut untuk mempertahankan kawasan 
hutan atau hutan. Hal ini mengacu bahwa tidak semua 
kawasan hutan mempunyai tutupan hutan. Berdasarkan 
data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
(2018), luas kawasan hutan tanpa tutupan hutan 
mencapai 34,7 juta hektare atau 29 persen dari total 
kawasan hutan di Indonesia.

RASIONALITAS KEBIJAKAN KONSEPSI 
HUTAN DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMAL 

KAWASAN HUTAN 30 PERSEN
Artikel ini pernah dipublikasikan di GEMA PUBLICA:

Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol.5, no.2, pp. 140-155, Oct. 2020.

Oleh: Dr. Pungky Widiaryanto, MPC
Staf Perencana Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangungan 

Nasional (PPN)/Bappenas

ABSTRACT
Penghapusan luas minimal kawasan hutan 30 persen yang tertuang dalam UU Cipta Kerja telah menjadi 

perdebatan banyak pihak. Definisi hutan dan kawasan hutan juga menjadi isu hangat dalam pembahasan 
kebijakan tersebut. Terlebih makna luas minimal 30 persen memiliki multi tafsir: dari hutan atau dari kawasan 
hutan. Untuk itu, tulisan ini juga menganalisis relevansi kebijakan luas minimal kawasan hutan dan definisi 
hutan. Dalam mengkaji hal tersebut, digunakan metode pendekatan analisis wacana kritis berdasarkan 
sejarah. Berdasarkan pengkajian yang bersifat kualitatif deskriptif ini, dapat ditarik benang merah: (1) hutan 
dan kawasan hutan memiliki multi definisi dan tafsir, (2) angka 30 persen untuk menentukan luas minimal 
kawasan hutan dipengaruhi kebijakan kehutanan ilmiah era kolonial, (3) angka 30 persen mempunyai beberapa 
kekurangan untuk kondisi saat ini, (4) penentuan luas minimal kawasan hutan seyogianya didukung dengan 
metode termutakhir, salah satunya dapat menggunakan analisis multi kriteria. Meski dari segi sejarah dan 
dampak angka 30 persen sudah tidak relevan lagi, pengambilan keputusan tidak hanya bersifat rasional teknis, 
tapi juga mempertimbangkan aspek legalitas dan politis. 

Keywords: hutan; kawasan hutan; angka 30 persen
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Permasalahan dasar penetapan 30 persen, definisi 
kawasan hutan, dan hutan menjadi pertanyaan dan 
perdebatan banyak pihak. Melihat permasalahan ini, 
artikel ini mencoba menjawab pertanyaan: Dari mana 
sebenarnya asal usul angka 30 persen tersebut? Apakah 
ada faktor lain dalam menentukan luas minimal 
kawasan hutan dengan kondisi saat ini?

Untuk itu, artikel ini mencoba menyajikan ulasan 
tentang sejarah luas minimal kawasan hutan 30 persen. 
Guna memahami secara utuh ketentuan “luas minimal 
kawasan hutan 30 persen”, terdapat tiga kata kunci: 
hutan, kawasan hutan, dan angka 30 persen. Untuk 
itu, tulisan ini juga menganalisis makna kawasan 
hutan dan hutan. Dalam mengkaji hal tersebut, 
penulis menggunakan metode pendekatan analisis 
kritis wacana berdasarkan sejarah. Pengumpulan 
data dilakukan dengan mencari literatur terpilih, 
wawancara, dan juga berdasarkan observasi penulis 
selama berkecimpung dalam proses penyusunan dan 
pengendalian perencanaan program kehutanan.

Sistematika penulisan artikel ini terbagi menjadi 
beberapa bagian. Pertama, penulis akan menyajikan 
beberapa dampak penetapan angka minimal kawasan 
hutan 30 persen. Selanjutnya akan dipaparkan sejarah 
atau asal usul angka 30 persen yang masih bertahan 
hingga saat ini. Kemudian penulis akan mamaparkan 
beberapa alternatif pertimbangan dalam menetapkan 
luas minimal kawasan hutan.

DEFINISI HUTAN: BEDA ORANG BEDA 
PANDANGAN

Hutan juga memiliki arti yang berbedabeda 
tergantung dari sudut pandang mana hutan tersebut 
dilihat (Chazdon dkk, 2016). Hutan dapat dilihat 
sebagai sumber kayu, ekosistem keanekaragaman 
hayati, penyimpanan karbon, sumber berbagai jasa 
ekosistem, rumah masyarakat adat. Atau bisa juga 
dipandang secara keseluruhan dari dimensi tersebut.

Makna hutan juga berubahubah sesuai dengan pola 
pengelolaannya. Sejarah pengelolaan hutan berawal 
dari Jerman sekitar 1700an. Saat itu hutan dipandang 
sebagai sumber komoditas bernilai tinggi dengan 
konsep hutan sebagai kayu (Schmithusen, 2013).

Setelah Perang Dunia II, Food and Agriculture of the 
United Nations (FAO) melakukan inventarisasi hutan 
global pertama di dunia (Holmgren dan Persson, 2002). 
Definisi FAO, yang disetujui oleh semua anggotanya, 

dan pertama kali digunakan oleh semua negara untuk 
pelaporan dengan standar yang sama. Definisi yang 
diadopsi oleh FAO tetap menjadi definisi hutan yang 
paling banyak digunakan saat ini (Grainger, 2008). 
Meski demikian, definisi dan kriteria hutan menurut 
FAO mengundang banyak perdebatan dan multi tafsir, 
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Secara garis besar, FAO (2000), hutan adalah 
sebagai suatu lahan dengan ciri: (1) Luasan lebih dari 
0,5 hektare; (2) Ditumbuhi pepohonan yang tingginya 
lebih dari 5 meter; dan (3) Penutupan tajuk lebih dari 
10 persen atau pohonpohon yang mencapai ambang 
batas tersebut di alam setempat.

Meski dari kriteria fisik FAO sudah jelas, namun 
setiap lima tahun FAO memberikan perubahan pada 
catatan penjelasan tentang kriteria hutan. Perubahan 
kriteria dan penjelasannya turut mempengaruhi kondisi 
sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara.

Definisi dan kriteria hutan ini bukan lagi dilihat dari 
aspek biofisik, tapi juga aspek politis. Kelas bambu dan 
palem sebenarnya masuk dalam kategori pohon hutan. 
Namun kelapa sawit sebagai bagian dari kelas palem 
dikecualikan. Begitu juga bambu yang sebenarnya bukan 
tumbuhan berkayu justru malah masuk dalam kategori 
hutan. Ini mengakibatkan peredaran perdagangan 
bambu mengikuti protokol peredaran kayu. 

Dalam konteks Indonesia, definisi hutan juga 
berubahubah. Sebelum bangsa Eropa datang, hutan 
diasosiasikan dengan area yang angker atau keramat. 
Komoditas kayu, terutama jati, menjadi komoditas 
bernilai tinggi saat negara Eropa berdagang di 
nusantara.

Pada saat era kolonial, pengelolaan hutan mengikuti 
gaya Eropa, dikenal dengan kehutanan ilmiah. Politik 
kolonial mulai memandang hutan dan kawasannya 
untuk menunjukkan kekuasaannya. Selain itu, salah satu 
ciri penjajahan adalah penerbitan peraturanperaturan 
yang menguntungkan penjajah tapi merugikan bangsa 
jajahannya. Mulai era kolonial (1800an) hutan diatur 
dan dikelola dengan dalih ilmiah. Tidak heran jika 
beberapa peraturan kolonial menjadi dasar atau 
rujukan dalam pengelolaan dan mendefinisikan hutan 
saat Bangsa Indonesia telah merdeka.

Di Indonesia, hingga kini definisi dan kriteria hutan 
masih menjadi perdebatan. Bagaimanapun, sejarah 
mempengaruhi definisi tersebut. Tabel 2 menjelaskan 
riwayat perjalanan definisi hutan. Meski berbeda, 
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peraturan tentang definisi hutan merupakan rujukan 
resmi dan sah untuk mengelola hutan di Indonesia.

Tabel 1. Dampak Definisi Hutan FAO
1. Hutan diartikan sebagai lahan dengan kriteria dan batas-batas 

kawasan sehingga tebang habis pohon dalam kawasan hutan 
tidak dikategorikan sebagai kerusakan hutan.

•	 Penebangan semua pohon di kawasan hutan tidak termasuk 
deforestasi sepanjang statusnya masih kawasan hutan. 
Alasannya, hutan dapat melakukan suksesi alami atau bagian 
dari pengelolaan hutan. 

•	 Penebangan hutan-hutan di Tanzania, bahkan hingga 88 
persen pohon ditebang dan hingga 87 persen karbon hutan 
hilang, tidak termasuk deforestasi. 

2. Perubahan definisi hutan pada tahun 2000, yaitu ketinggian 
minimum dari 7 menjadi 5 meter, luas minimum dari 1,0 
menjadi 0,5 hektare, dan tutupan tajuk minimum dari 20 
menjadi 10 persen, telah meningkatkan tutupan hutan di dunia 
tanpa penanaman.

•	 Perkiraan luas hutan global meningkat 300 juta ha (sekitar 10 
persen) antara tahun 1990 dan 2000.

•	 Di Australia, di mana pohon sering tumbuh dalam tanah 
terbuka, perubahan kriteria definisi ini menyebabkan adanya 
tambahan luas hutan 118 juta hektare.

3. Definisi hutan –berdasarkan tinggi pohon, luas minimum, dan 
tutupan tajuk– menyebabkan tidak ada perbedaan antara 
hutan alam, hutan tanaman, dan kebun.

•	 Penilaian hutan tidak membedakan antara lahan yang 
ditutupi oleh hutan alam dan hutan tanaman. Hutan alam 
ditebangi dan diganti dengan perkebunan, tidak dilaporkan 
sebagai kehilangan tutupan hutan. Penebangan pohon dari 
perkebunan tidak dibedakan dari penebangan dari hutan alam.

•	 Dari 1988 hingga 2005, sementara luas hutan alam di Pulau 
Hainan, Tiongkok menurun 22%, luas perkebunan karet dan 
pulp meningkat lebih dari 400% dan total tutupan hutan tetap 
tidak berubah.

4. Definisi FAO kurang konsisten dalam memasukkan pohon 
atau tanaman kelapa sawit.

•	 Mulai 2015 FAO tidak memasukkan perkebunan pohon 
buah-buahan, kelapa sawit, zaitun, dan agroforestri, tetapi 
memasukkan karet, cork oak, dan pohon natal.

•	 Di Asia Tenggara, perubahan hampir 2.500 km2 dari hutan 
alam menjadi perkebunan karet antara tahun 2005 dan 2010 
tidak termasuk deforestasi.

5. Mekanisme Afforestation/Reforestation Clean Development 
Mechanism (A/R CDM) tidak dapat diberlakukan pada 
kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah, tapi dapat 
diterapkan pada area-area kecil dan terisolasi yang statusnya 
bukan kawasan hutan.

•	 Beberapa negara mengajukan kawasan dengan tutupan hutan 
yang jarang (wanatani, kebun kayu kecil) atau hutan alam 
parsial kecil yang terisolasi tidak lagi diklasifikasikan sebagai 
hutan, dan dapat dianggap sebagai area yang cocok untuk 
proyek A/R CDM.

•	 Kawasan hutan Indonesia, seluas 70 persen dari daratan dan 
telah ada sebelum 1990, tidak memenuhi syarat A/R CDM 
karena status kawasan hutan.

Sumber: diolah dari artikel Chazdon dkk, 2016.

Tabel 2. Linimasa Definisi Hutan di Indonesia

Era Ketentuan

Sebelum 
1865

•	 Hutan diartikan berupa hamparan tanah yang 
ditumbuhi jati.

•	 Hutan dipandang sebagai komoditas ekonomi 
berharga tinggi atau untuk kepentingan produksi.

1865 •	 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 
Undang-Undang Kehutanan Ordonantie van 10 
September 1865; Staatsblad No.96.

•	 Pada era ini dikenalkan dengan istilah hutan 
rimba, yaitu hamparan tanah/kawasan yang 
ditumbuhi pohon berkayu selain jati. 

•	 Istilah ini untuk mengklasifikasikan hutan yang 
berada pada ketinggian tertentu, terutama di 
daerah pegunungan. 

•	 Hutan rimba ditujukan untuk perlindungan, bukan 
untuk produksi.

1916 •	 Terbit Peraturan Suaka/Cagar Alam 
Natuurmonumenten Ordonantie (Staatsblad No. 
278).

•	 Pemerintah kolonial Belanda mulai mengakui 
pentingnya konservasi.

1927 •	 Terbit Undang-Undang Kehutanan 1927
•	 Hutan tidak hanya diasosiasikan dengan kawasan 

yang ditumbuhi jati.
•	 Arti hutan menjadi hamparan tanah yang 

ditumbuhi pohon kayu-kayuan dan bambu. 

1932 •	 Terbit Peraturan Cagar Alam dan Suaka 
Margasatwa Natuurmonumenten en 
Wilderservaten Ordinantie (Staatsblad No. 17)

•	 Hutan konservasi tidak hanya suaka/cagar alam, 
tapi juga termasuk suaka margasatwa.

•	 Pada 1941, peraturan ini diperbaiki menjadi 
Peraturan Perlindungan Alam (Staatsblad No. 
167).

1967 •	 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-
Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967.

•	 Hutan diartikan sebagai suatu lapangan 
bertumbuhan pohon-pohonan yang secara 
keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam 
hayati beserta alam lingkungannya dan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. 

•	 Pohon yang dimaksud termasuk semua pohon 
kayu-kayuan, bambu, dan palem. Peraturan ini 
juga menjelaskan adanya kriteria hutan dengan 
luasan minimum kawasan disebut hutan adalah 
0,25 hektare.

•	 Hutan tidak hanya sebatas untuk produksi saja. 
Hutan diklasifikasikan menjadi hutan lindung, 
hutan produksi, hutan suaka alam (cagar alam 
dan suaka margasatwa), dan hutan wisata (taman 
wisata dan taman buru).
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Era Ketentuan
1990 • Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-

Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990).

• Peraturan ini mengatur mengenai kawasan untuk
kepentingan konservasi.

• Hingga saat ini sebagian besar kawasan
konservasi berada pada kawasan hutan dengan
sebutan hutan konservasi.

• Secara garis besar, kawasan konservasi
dibedakan menjadi kawasan suaka alam (cagar
alam dan suaka margasatwa), dan kawasan
pelestarian alam (taman nasional, taman hutan
raya, taman wisata alam).

1999 • Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang
Undang Kehutanan (UU No.41 Tahun 1999).

• 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 dibedakan menjadi: hutan konservasi, hutan
lindung, dan hutan produksi.

Sumber: diolah dari Peluso, 1992; Wiratno, 2001; UU No.5/1967; UU 

No. 5/1990; UU No.41/1999

KERANCUAN HUTAN DAN KAWASAN HUTAN
Setelah melihat definisi dan kriteria hutan baik dari 

nasional dan internasional, sering muncul pertanyaan 
perbedaan hutan dan kawasan hutan. Pada bagian 
ini, penulis mengulas definisi kawasan hutan dari 
pendekatan sejarah.

Seperti kita ketahui, luas daratan Indonesia kurang 
lebih 187 juta hektare—terlepas angka ini masih dalam 
perdebatan berbagai kalangan. Dari segi status, daratan 
Indonesia tersebut terbagi menjadi dua: kawasan hutan 
dan nonkawasan hutan, ada juga yang menyebut 
sebagai area penggunaan lain (APL).

Kawasan hutan di Indonesia terbagi menjadi 
berbagai fungsi pokoknya yaitu Hutan Lindung seluas 
29 juta ha; Hutan Produksi (Hutan Produksi Terbatas 
26 juta ha; Hutan Produksi 29 juta ha; Hutan Produksi 
yang dapat dikonversi 12 juta ha) dan Hutan Konservasi 
berupa daratan sebesar 22 juta ha (KLHK, 2018).

Di sisi lain, berdasarkan data dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), terdapat 
sekitar 34,7 juta hektare kawasan hutan tidak 
lagi berhutan. Sebagaimana dibahas pada bagian 
sebelumnya, kalangan internasional pun menyatakan 
kawasan hutan yang tidak mempunyai tutupan hutan, 
dapat disebut sebagai hutan.

Definisi kawasan hutan juga berkembang dari 
waktu ke waktu. Peraturan kolonial juga mempunyai 
pengaruh besar dalam mendefinisikan kawasan hutan. 
Guna melihat detail perjalanan definisi kawasan hutan, 
Tabel 3 menampilkan perjalanan arti kawasan hutan 
tersebut di Indonesia.

Tabel 3. Sejarah kawasan hutan
Era Ketentuan

1808-1811
Daendels

• Daendels tertarik pada pohon jati karena
bernilai tinggi dan mendatangkan laba
sebagai bahan pembuatan kapal.

• 4 falsafah pengelolaan hutan
1. Hutan adalah ranah negara
2. Pembentukan jawatan atau pengelola

hutan
3. Hutan dibagi persil untuk ditebang dan

ditanam
4. Pembatasan akses masyarakat

1811-1815
Stamford Raffles

• Menyamakan kepemilikan pribadi dengan
gagasan barat tentang kepemilikan
individu dan mengabaikan konsep asli
yang beragam tentang hak dan kendali
properti berbasis komunitas.

• Memutuskan bahwa dengan tidak adanya
kepemilikan pribadi perorangan, penduduk
asli hanya memiliki hak atas hasil.

• Pada tahun 1813, ia mengeluarkan
proklamasi yang menyatakan, “Hak
kepemilikan atas tanah di Jawa dipegang
oleh kedaulatan dan pada Pemerintah
Eropa sebagai penerus kedaulatan Jawa”.

1865
Undang-Undang 
Kehutanan 
Ordonantie van 
10 September 
1865; Staatsblad 
No.96

• Pengembangan kehutanan ilmiah
mengikuti sifat kolonial dan mempengaruhi
struktur dinas kehutanan kolonial.

• Mempekerjakan rimbawan profesional
yang berpendidikan ilmu kehutanan
dalam membuat keputusan managemen,
menggambar peta hutan dan aset lain
yang ada di dalamnya, dan membentuk
polisi hutan sebagai sarana melindungi
tanah milik negara.

• Pengelolaan hutan negara melalui
konsolidasi teritorial, yang didasarkan
prinsip ilmiah dan bergantung pada tenaga
kerja perkebunan, telah menjadi sarana
pemanfaatan hutan yang diterima dan
legal.

• Proses klasifikasi tanah yang dilaksanakan
di seluruh pelosok koloni, UU 1865
menamai dan mulai mengukur hutan
menurut jenis-jenis tumbuhan dan
berbagai bentuk manajemennya.

• Hutan rimba/non-jati di atas ketinggian
tertentu atau di kawasan puncak rangkaian
gunung berapi di Jawa, dimasukkan dalam
kategori hutan negara.
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Era Ketentuan
Undang-Undang 
Agraria 1870 
Domenverklaring

• Seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan
kepemilikannya oleh penduduk desa
adalah milik negara.

• Ditetapkan batas-batas kawasan hutan
untuk membedakan kawasan pemukiman
dan kawasan pertanian.

• Pemerintah Belanda memulai menetapkan
batas dan register kawasan hutan di Jawa
dan luar pulau Jawa.

Undang-Undang 
Kehutanan 
1913,1927, 1928, 
1931, dan 1934
Staatsblad No. 
495, 221, 65, 
168, dan 83.

Kawasan hutan didefinisikan sebagai:
• Kawasan hutan negara di Jawa dan

Madura adalah milik negara, dan orang
atau pihak lain tidak memiliki hak atau
penguasaan. Umumnya berupa hutan
alam atau bambu dan hutan yang ditanam
oleh pemerintah atau perusahaan hutan.

• Kawasan di sekitar hutan negara
yang tidak ditumbuhi kayu, tetapi tidak
digunakan untuk keperluan lain,

• Semua kawasan yang ditunjuk oleh
pemerintah untuk menjaga atau untuk
perluasan kawasan hutan,

• Semua kawasan yang termasuk di
dalam kawasan hutan negara yang telah
ditetapkan batasnya.

• Semua hamparan tanah yang ditanami
pohon atau tanaman oleh pemerintah dan
jawatan.

1967
Undang-
Undang Pokok 
Kehutanan 
Nomor 5 Tahun 
1967

• Kawasan hutan ialah wilayah-wilayah
tertentu yang oleh Menteri ditetapkan
untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.

• Kawasan hutan adalah wilayah yang
sudah berhutan atau yang tidak berhutan
yang telah ditetapkan untuk dijadikan
hutan.

• Hutan negara ialah kawasan hutan dan
hutan yang tumbuh di atas tanah yang
tidak dibebani hak milik. Dengan demikian
tidak ada lagi hutan marga, hutan daerah,
hutan Swapraja dan sebagainya.

• Hutan tetap adalah hutan yang berada di
dalam kawasan hutan.

1981
Surat Edaran 
No. 185/Mentan/
III/1980 dan SK 
No. 680/Kpts/
Um/8/1981

• Menegaskan pelaksanaan Tata Guna
Hutan Kesepakatan untuk menunjuk dan
menetapkan kawasan hutan.

• TGHK dikukuhkan dan dimulai
pemasangan patok pal batas yang
baru dengan menggunakan patok kayu
menggantikan patok BW (Bochwezen).

1999
Undang-Undang 
No. 41 Tahun 
1999 tentang 
Kehutanan

• Kawasan hutan adalah wilayah tertentu
yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.
Sementara arti hutan tetap adalah
kawasan hutan yang dipertahankan
keberadaannnya sebagai kawasan
hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan
lindung, dan hutan produksi.

Era Ketentuan
2011
Putusan MK 
No.45/PUU-
IX/2011

• Amar putusan MK menghilangkan
klausul “ditunjuk dan atau” sehingga
kawasan hutan adalah wilayah tertentu
yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap.

Sumber: diolah dari Peluso, 1992; Galudra dkk, 2007; Simon, 2004, 

UU No.5/1967; UU No. 5/1990; UU No.41/1999

ASAL USUL ANGKA 30 PERSEN DAN DAMPAKNYA
Pada bagian sebelumnya telah dibahas definisi 

hutan dan kawasan hutan. Kedua frasa ini terkadang 
membuat rancu dalam pemahaman khususnya bagi 
masyarakat awam. Belum lagi dengan istilah “luas 
minimal kawasan hutan 30 persen”. Tampaknya banyak 
kalangan mempertanyakan dasar angka 30 persen. 
Sebagian berpendapat bahwa angka ini merupakan 
warisan ketentuan Pemerintah Hindia Belanda, yang 
kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia. Ada 
juga yang menjustifikasi dengan berbagai penelitian 
terkini seolaholah angka 30 persen adalah tepat untuk 
menentukan luas minimal kawasan hutan.

Angka luas minimal 30 persen pun dijadikan 
kurikulum pendidikan kehutanan baik formal maupun 
non formal. Tidak heran banyak masyarakat Indonesia 
terutama kaum rimbawan membenarkan doktrin angka 
30 persen ini. Angka ini pun menjadi sebuah keputusan 
politik yang termuat dalam berbagai peraturan 
perundangan, khususnya tentang kehutanan dan tata 
ruang. Terlepas dari pembenaran berbagai dugaan baik 
melalui wacana diskusi maupun artikel ilmiah, pada 
bagian ini akan dibahas asal muasal angka minimal 30 
persen kawasan hutan.

Setelah menelusuri berbagai sumber (buku dan 
jurnal ilmiah), angka 30 persen dibahas oleh ahli 
kehutanan Davis dan Robbins. Pada 2018, kedua 
cendekiawan ini mempublikasikan artikel ilmiah 
dengan judul “Ecologies of the colonial present: 
Pathological forestry from the taux de boisement to 
civilized plantations”. Tulisan ini membahas konsep 
pengelolaan hutan zaman penjajahan bangsabangsa 
Eropa terutama Perancis. 

Davis dan Robbins berargumen bahwa salah satu 
ide terpenting ilmu kehutanan pada abad ke 18 adalah 
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ajaran taux de boisement. Konsep ini pada prinsipnya 
untuk menentukan persentase tutupan hutan atau 
koefisien luas hutan di suatu wilayah atau negara. 
Meski sudah dibahas sejak abad ke 18, penyempurnaan 
luas minimal hutan sebesar 30 persen menyebar 
dan diakui oleh kalangan rimbawan Eropa pada awal 
abad ke 20. Para rimbawan Eropa juga merasa bahwa 
konsep 30 persen ini direplikasi di negara jajahannya. 
Harapannya, negara jajahan tersebut dapat meniru 
negaranegara Eropa sebagai yang saat itu dianggap 
sebagai pusat peradaban.

Sementara itu, Davis dan Robbins juga mengakui 
bahwa konsep pengelolaan hutan di dunia berkembang 
di Jerman. Namun, beberapa rimbawan Jerman 
mengakui bahwa ilmu kehutanan sebagian berasal dari 
Perancis, terutama dari Nancy School. Sebagai contoh, 
ilmuwan kehutanan Jerman yang berpengaruh, Franz 
Heske, mengatakan “Perancis memiliki penghargaan 
karena pertama kali diakui dan dilindungi oleh 
undangundang tentang dampak hutan (terhadap 
konservasi iklim dan air)... menjelang akhir abad ke
18”. Cendekiawan Jerman lainnya juga sepakat bahwa 
banyak teori pengeringan bermula di Perancis dan 
menyebar ke sebagian besar dunia lainnya (Davis dan 
Robbins, 2018).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sekitar 
awal abad 20, seorang ahli kehutanan, Professor Dr 
Ir Van Arstson, mengadopsi angka 30 persen dalam 
pengelolaan hutan di Jawa (Peluso, 1992). Menurutnya, 
sekitar 30 persen wilayah daratan pulau Jawa 
seharusnya tertutup hutan.

Saat Indonesia sudah merdeka, angka minimal hutan 
30 persen ditetapkan dalam peraturan perundangan, 
yaitu UndangUndang Pokok Kehutanan No. 5 tahun 
1967. Meski peraturan ini direvisi pada era reformasi, 
namun angka 30 persen kembali muncul pada Undang
Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Untuk 
menggambarkan perjalanan angka mininmal kawasan 
hutan 30 persen dapat dilihat pada tabel 4. 

Penetapan angka 30 persen tentu saja membawa 
dampak. Utamanya saat ini kondisi sosial, politik, 
ekonomi, dan ekologi Indonesia sudah banyak berubah. 
Beberapa konsekuensi penetapan angka 30 persen 
kawasan hutan ini antara lain:
a. Bagi provinsi dengan kawasan hutan dengan luas

dibawah 30 persen, apabila ingin mengubah tata
ruang wilayahnya maka harus membeli lahan

untuk dijadikan kawasan hutan sebagai pengganti. 
Khususnya provinsi di Pulau Jawa, hal ini tentu saja 
sangat mahal dan tidak memungkinkan.

b. Bagi provinsi dengan kawasan hutan diatas 30
persen, maka ketentuan ini memicu mengubah
kawasan hutan atau berusaha menurunkannya
menjadi 30 persen.

c. Bagi provinsi dengan kawasan hutan diambang
atau di bawah 30 persen, cenderung tidak mau
menyelesaikan masalah tenurial/penguasaan
tanah dalam kawasan hutan baik melalui
mekanisme pelepasan parsial atau revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) karena
harus melakukan tukar menukar kawasan hutan.
Sehingga masalah permasalahan tenurial semakin
larut dan cenderung semakin kompleks.

d. Sementara itu, terdapat lahan yang memiliki
kualifikasi sebagai kawasan lindung di area
penggunaan lain (non kawasan hutan) dan tidak ada 
yang mengelola. Di sisi lain terdapat kawasan hutan
yang kondisi eksistingnya sudah tidak berhutan dan 
digarap/dimanfaatkan oleh masyarakat.
Melihat aspek sejarah, angka 30 persen memang

berasal dari doktrin Hindia Belanda. Penetapan angka 
ini, yang tidak sesuai kondisi lapangan dan kajian 
ilmiah, ditengarai telah kurang relevan dengan kondisi 
saat ini. Untuk itu perlu dipertimbangkan variabel lain 
dalam menentukan angka minimal kawasan hutan.

Tabel 4. Sejarah Angka Minimal Kawasan Hutan 30 Persen

Era Ketentuan
1869 • Seorang ahli kehutanan Perancis, Francois Trottier,

menyatakan negara Aljazair (negara jajahan
Perancis) harus memiliki hutan paling sedikit 25
persen.

1876 • Francois Trottier membandingkan angka minimal
hutan di Eropa, dan memperoleh angka 33
persen sebagai angka minimal luas hutan di suatu
negara. Tujuannya untuk keseimbangan iklim dan
menyamakan peradaban Aljazair dengan peradaban
Eropa.

1882 • Inspektur Hutan Aljazair, J. Reynard
menyempurnakan angka minimal luas hutan
menjadi 33 persen. Angka ini didapat dari
perhitungan rata-rata luas hutan di Eropa sebesar
30 persen. Reynard memutuskan 33 persen untuk
Aljazair karena negara ini lebih kering daripada
negara-negara di Eropa.

1889 • Ide luas hutan minimal 30 persen menyebar luas
di kalangan rimbawan Eropa. Konsep ini juga
diadvokasikan dalam berbagai jurnal ilmiah seperti
Economiste Francais.
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Era Ketentuan
1900an •	 Seorang ahli kehutanan Hindia Belanda, Professor 

Dr Ir Van Arstson, memperhitungkan bahwa sekitar 
30 persen wilayah daratan pulau Jawa seharusnya 
tertutup hutan. Sementara angka ini didasarkan 
pada karakteristik topografi Jawa.

1967 • Luas minimal kawasan hutan 30 persen tercantum 
dalam penjelasan Undang-Undang Pokok 
Kehutanan.

• Berdasarkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat 
Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan 
mengenai keadaan fisik, iklim dan pengaturan 
tata-air maka luas minimum tanah yang harus 
dipertahankan sebagai Kawasan hutan diperkirakan 
kurang lebih 30% dari luas daratan. (penjelasan 
Pasal 7) 

1999 • Luas minimal kawasan hutan 30 persen kembali 
diadopsi dalam Undang-Undang Kehutanan.

• Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 
persen dari luas daerah aliran sungai dan atau 
pulau dengan sebaran yang proporsional. (Pasal 18 
ayat 2)

Sumber: diolah dari Peluso, 1992; Chazdon dkk, 2016; UU 

No.5/1967; UU No.41/1999

PENUTUP

Kesimpulan
Kebijakan penghapusan kriteria luas minimal 

kawasan hutan 30 persen, sebagaimana tercantum 
dalam UU No. 41/1999 pasal 18 ayat 2, menjadi salah 
satu substansi kebijakan dalam UU Cipta Kerja. Banyak 
pihak memperdebatkan dan menanyakan dasar angka 
30 persen dalam penentuan batas minimal kawasan 
hutan. Lebih dari itu, penafsiran definisi hutan, kawasan 
hutan, dan angka 30 persen juga sangat beragam.

Seperti telah dibahas, hutan memiliki multi definisi, 
multi tafsir, dan multi kriteria. Bahkan di tingkat 
internasional pun masih belum ada kata sepakat. Dalam 
konteks Indonesia, satusatunya yang dapat dijadikan 
acuan dan rujukan adalah peraturan perundangan yang 
berlaku. Perubahan peraturan, yang saat ini tertuang 
dalam UU Cipta Kerja, menjadi kesempatan banyak 
pihak untuk mengkaji dan menyepakati definisi hutan 
termasuk luas minimal kawasan hutan.

UndangUndang No. 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Hidup sebenarnya 
sudah mengamanatkan pentingnya Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana. 
Salah satunya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah, 

termasuk penataan ruang kawasan hutan. Guna 
mewujudkan KLHS dalam penataan kawasan hutan, 
diperlukan suatu alat atau metode komprehensif.

Saran
Pengambilan keputusan terutama yang menyangkut 

kepentingan banyak pihak seperti kawasan hutan 
membutuhkan pertimbangan trade-offs antara 
dampak sosialpolitik, lingkungan, dan ekonomi. Multi 
Criteria Decision Analysis atau analisis keputusan 
multikriteria (MCDA) muncul sebagai metode formal 
untuk mengelaborasi informasi teknis yang tersedia, 
mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan 
dalam membuat kebijakan (Huang dkk, 2011). 

Dalam konteks Indonesia yang memiliki 
beragam latar belakang dan geografis, maka perlu 
dipertimbangkan aplikasi metode MCDA tersebut 
dengan prinsip (Widiaryanto, 2019):
1. Menjembatani prinsip trade-off antara tujuan 

pertumbuhan ekonomi makro dengan tujuan nilai 
penting jasa ekosistem sumber daya hutan;

2. Mewujudkan proses pengambilan keputusan 
berdasarkan pengetahuan dan fakta atau science 
and evidence based policy making process;

3. Mengacu pada integrated landscape approach 
yang sejalan dengan kebijakan Holistic, Integrated, 
Thematic dan Spatial (HITS);

4. Menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif 
dalam menyusun kebijakan.
Pada tahun 20182019, penulis melakukan 

sebuah kajian penataan kawasan hutan (Widiaryanto, 
2019). Studi ini menggunakan metode MCDA dengan 
pendekatan analisis spasial. Peta, data, dan informasi 
mencakup 31 peta tematik yang mewakili kriteria 
daya dukung daya tampung, sosialpolitik, dan 
aspek ekonomi. Khususnya aspek daya dukung daya 
tampung, komponen yang dimasukkan meliputi: (1) 
nilai konservasi, (2) cadangan karbon tinggi, (3) jasa 
ekosistem pangan, air dan udara, (4) jasa ekosistem 
kerentanan bencana.

Hasil analisis spasial ini berupa arahan indikatif 
penataan kawasan hutan, seperti tertuang pada Tabel 
5, terdiri dari (Widiaryanto, 2019): (1) Kawasan 
yang dilindungi yang berfungsi sebagai konservasi, 
perlindungan hutan alam, perlindungan ekosistem 
gambut, dan penyangga kehidupan (jasa ekosistem); 
(2) Kawasan untuk kepentingan ekonomi atau produksi 
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baik untuk masyarakat, korporasi skala besar, maupun 
korporasi skala kecil; (3) Kawasan untuk rehabilitasi 
dalam bentuk hutan, (4) Kawasan untuk rehabilitasi 
berupa agroforestri atau wanatani, (5) Kawasan yang 
dapat dikonversi menjadi area penggunaan lain atau 
non kawasan hutan.

Tabel 5. Hasil Analisis Spasial Multi Kriteria Kawasan Hutan

Arahan Penataan Kawasan Hutan (dalam hektare)

Lindung Produksi Reha-
bilitasi

Rehabilitasi 
Agroforestri Konversi

Bali Nusra  1.324.610  1.901.726  398.465  158.141  119.814 

Jawa  976.391  1.416.423  84.306  172.350  508.801 

Kalimantan  21.017.901  14.983.135  1.848.365  637.430  3.654.530 

Maluku  1.876.256  3.900.753  201.469  105.293  555.625 

Papua  19.547.502  17.580.720  1.543.619  429.547  385.160 

Sulawesi  7.848.772  2.895.721  382.901  758.822  552.642 

Sumatera  12.484.997  3.741.666  2.911.044  2.054.198  3.724.348 

(blank)  35.638  5.965  41.714  3.877  2.820 

Total  65.112.069  46.426.110  7.411.882  4.319.658  9.503.740 

Catatan: Perbedaan angka luasan total daratan Indonesia antar 

tabel atau kategori blank/no data disebabkan oleh perbedaan data 

dasar dan dimasukkan atau tidak dimasukkan sungai dan danau 

dalam perhitungan luas.

Meski dari segi teknokratis atau teknis 
memungkinkan untuk menghitung luas kawasan 
hutan minimal, namun sebuah kebijakan juga 
mempertimbangkan aspek lain seperti faktor legalitas 
dan faktor politis. Pengambil keputusan pun akan 
memikirkan matangmatang demi kepentingan 
pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
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PERKEMBANGAN ILMU 
EKONOMI
Mengulas sistem ekonomi Pancasila 
akan lebih bermakna apabila 
diawali dengan meninjau secara 
ringkas historis perkembangan 
ilmu ekonomi, agar bermanfaat 

sebagai bahan pembanding.
Capra, F. dalam Ramelan (2002), menyatakan 

bahwa semua ilmu termasuk ilmu ekonomi pada 
kenyataannya tidak bebas nilai. Asumsiasumsi ilmu 
ekonomi didasari atas nilainilai budaya manusia 
ketika dan dimana ilmu tersebut dikembangkan. Ilmu 
ekonomi berkembang bersamaan dengan munculnya 
budaya inderawi. Tidak mengherankan, ilmu ekonomi 
dewasa ini lebih menekankan nilai materi, berorientasi 
teknologi dan mendewakan kompetisi. Pengaruh 
Decartesian dan Newtonian yang mekanistik telah 
membuat ilmu ekonomi menjadi reduksionis dan 
deterministik. Para ahli ekonomi mengkuantitatifkan 
fenomena ekonomi dan mengubahnya menjadi rumus
rumus matematik dan pendekatan grafik. Akibatnya 
para ekonom menjadi kehilangan wawasan terhadap 
gejala ekonomi yang seharusnya dikaji sebagai bagian 
dari keseluruhan gejala sosial dan ekologis.

Teori ekonomi konvensional yaitu aliran Klasik, Neo 
Klasik, Marxian, dan Keynesian, cenderung mengamati 
ekonomi dalam lingkup sempit dan memformulakannya 
dengan simplifikasi model-model teoritis. Akibatnya 
banyak permasalahan yang sulit dipecahkan yaitu 
kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan sumber 
daya alam.

Ekonomi Klasik dengan tokohnya Adam Smith, 
seorang ekonom kapitalis dengan bukunya The 

Wealth of Nation (1776) menekankan pentingnya 
mekanisme pasar bebas (free market mechanism), 
guna memenuhi semua kepentingan individu, produsen 
dan konsumen. Harga ditentukan oleh kekuatan 
penawaran dan permintaan. Selaras dengan konsep 
‘laissez faire’ (Francois Quesney) yaitu kegiatan 
ekonomi minim intervensi pemerintah, Adam 
Smith yakin bahwa invisible hand akan mengatur 
penawaran dan permintaan menuju keseimbangan yang 
menguntungkan semua fihak. David Ricardo kemudian 
menyusun model ekonomi dengan variabel terbatas, 
sehingga ilmu ekonomi terkesan lebih simplistik dan 
deterministik.

Teori Neo Klasik yang dikembangkan John Stuart 
Mill dengan bukunya Principles of Political Economy 
(1865), menyimpulkan bahwa ranah ilmu ekonomi 
hanyalah produksi dan kelangkaan alat. Sedangkan 
distribusi yang semula masuk dalam ilmu ekonomi, 
dihilangkan, karena dianggap proses politik. Para 
pengikut Mill mengembangkan ilmu ekonomi dengan 
formula matematis, namun masih mengabaikan 
variabel sosial dan lingkungan.

Karl Marx dalam bukunya Das Kapital, sudah 
mengkaitkan fenomena ekonomi, sosial dan ekologi, 
namun tetap meyakini pertumbuhan yang linear, 
setelah runtuhnya kapitalis dan terbentuk masyarakat 
komunis. Runtuhnya kapitalis itu karena gejolak sosial 
akibat kemiskinan dan kelaparan kaum pekerja yang 
semakin meluas, sementara pemilik modal semakin 
kaya karena akumulasi nilai lebih yang dihasilkan 
tenaga kerja yang bekerja dengan upah yang ditentukan 
secara politis, bukan karena variabel penawaran dan 
permintaan.

Aliran Keynesian, yang dimotori John Maynard 

SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM 
PERSPEKTIF ILMU EKONOMI DAN 

PENERAPANNYA PADA SEKTOR KEHUTANAN
Oleh: Dr. Ir. Harry Santoso

-Ketua Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan (PUSKASHUT), Yayasan Sarana Wana Jaya
-Dewan Pembina PP-IAPWD IPB dan PP-MKTI, serta Dewan Pakar Forum DAS Nasional
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Keynes (Inggris) pendiri ekonomi makro modern setelah 
dunia dilanda depresi besar (1930), membuat revolusi 
pemikiran ekonomi yang menentang gagasan ekonomi 
neoklasik tentang pasar bebas. Keynes berpendapat 
bahwa permintaan agregat menentukan seluruh 
aktivitas ekonomi, sebaliknya kurangnya permintaan 
agregat mengakibatkan pengangguran tinggi dan akan 
bertahan lama. Intervensi pemerintah diperlukan 
untuk stabilisasi aktivitas ekonomi, yaitu kebijakan 
fiskal, moneter dan investasi. Keynes mengalihkan 
fokus variabelvariabel ekonomi mikro ke ekonomi 
makro (agregat), seperti pendapatan nasional, belanja 
pemerintah, konsumsi, investasi dan ekspor/impor. 
Namun teori Keynes ini, juga menyebabkan para 
ekonom kehilangan wawasan permasalahan ekonomi 
secara holistik. Ibarat dokter yang mengobati gejala, 
bukan penyakitnya. Analog dengan itu, mengobati 
penyakit ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan 
pendapatan, ketimpangan wilayah yang parah, hanya 
dengan menaikkan/menurunkan suku bunga, pajak, 
atau subsidi.

OBSESI PERTUMBUHAN DAN EKONOMI 
LINGKUNGAN

Paradigma Newton yang diadopsi oleh ilmu ekonomi 
menggiring kearah keyakinan bahwa pertumbuhan 
ekonomi terus menerus dapat menyelesaikan masalah 
kemiskinan dan ketimpangan. Bahwa kekayaan materi 
akan menetes kebawah dari si kaya kepada si miskin, dan 
tanpa ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada yang bisa 
dibagikan. Namun kemajuan ekonomi tersebut lebih 
banyak diukur dari konsumsi materi, bukan kualitas 
hidup. Keyakinan mengejar pertumbuhan/materi itu 
menstimulir terjadinya pemborosan konsumsi dan 
produksi yang terkadang dengan cara mengeksploitasi 
sumber daya alam.

Pertumbuhan teknologi bukan tidak penting, 
namun terkadang dapat menghilangkan rasa 
kemanusiaan. Selain itu, kemajuan teknologi ternyata 
lebih menguntungkan masyarakat yang lebih maju. 
Terbukti, hingga era digital industri 4.0 dan bahkan 
5.0 dewasa ini, masih adanya kemiskinan, kekurangan 
pangan, penyakit menular dan bencana alam.

Pertumbuhan korporasi (bisnis besar) yang tak 
terkendali, tumbuh meraksasa bahkan ada yang 

melintasi batas negara, dan mengeksploitir sumber 
daya alam di negara lain. Dampaknya lebih banyak 
menimbulkan efek pengurasan sumberdaya alam 
(back wash effect) daripada efek menetes kan manfaat 
kebawah (trickle down effect) yang menguntungkan 
setempat.

Dalam enam dekade terakhir kesadaran pelestarian 
lingkungan mulai meningkat baik di tingkat nasional 
dan global. Historis ringkasnya diawali sejak terbitnya 
Silent Spring oleh Rachel Carson (1960), Konferensi 
Lingkungan Hidup di Stockholm dan dibentuknya 
UNEP (United Nations Environmental Programme) 
di Nairobi, Kenya (1972), Konvensi Perdagangan 
Internasional Spesies Flora dan Fauna Langka (CITES) 
di Washington DC (1973), pembentukan World 
Commision on Environment and Development oleh 
PBB yang diketuai Ny. Gro Bruntland (1983); publikasi 
Our Common Future oleh Komisi Brundtland (PBB) 
(1987), The Rio Declaration on Environment and 
Development, KTT Bumi (1992), Kyoto Protocol (1997), 
hingga Paris Agreement tentang Perubahan Iklim 
tahun 2015. (Santoso, H., 2013).

Meningkatnya kepedulian manusia terhadap 
pelestarian lingkungan, mendorong berkembangnya 
ilmu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ilmu 
ini menerapkan pendekatan transdisipliner dalam teori 
ekonomi dengan tujuan mempelajari perilaku kegiatan 
manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan 
lingkungan yang keadaannya terbatas agar fungsi dan 
peranannya dapat dipertahankan/ditingkatkan.

Ilmu ekonomi lingkungan didasarkan pada 
penerapan beberapa teori dan prinsip ekonomi arus 
utama masalah lingkungan, terdiri dari 4 (empat) 
konsep: (i).teori eksternalitas lingkungan; (ii). 
pengelolaan optimal tentang sumber daya milik umum 
(common property resources) dan barang publik 
(public goods); (iii). pengelolaan optimal sumber 
daya alam dari waktu ke waktu; dan (iv). valuasi 
ekonomi barang dan jasa lingkungan. (Harris, J.M. and 
B.Roach, 2018).

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Terkait dengan uraian perkembangan ilmu 

ekonomi di atas, para pendiri bangsa Indonesia dan 
para ahli menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia 
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berada di tengah antara sistem kapitalis dan sistem 
komunis/sosialis. Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 
menegaskan bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi 
ekonomi dan keadilan sosial hanya akan menyuburkan 
kapitalisme. Bung Hatta mempelajari keberhasilan 
Koperasi sebagai bangun usaha di beberapa negara 
Scandinavia (Eropa) untuk merumuskan model 
demokrasi ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 UUD 
1945.

UUD 1945 (pasca amandemen keempat tahun 
2002) adalah konstitusi negara atau hukum tertinggi 
(supreme law) di Indonesia. Pasal 33 (1) menegaskan 
bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam Pasal 
33 (4) dinyatakan bahwa perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional. Dalam penjelasan pasal 33 
UUD 1945, terlihat jelas bahwa sistem perekonomian 
Indonesia adalah demokrasi ekonomi, yaitu produksi 
dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah 
pimpinan atau pemilikan anggotaanggota masyarakat. 
Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan 
kemakmuran orangseorang. Perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. 
Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah 
Koperasi.

Spancana, IBR (2008) menguraikan keterkaitan 
antara hak penguasaan negara dengan sebesarbesar 
kemakmuran rakyat, akan mewujudkan kewajiban 
negara sebagai berikut:  Pertama, segala bentuk 
pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat 
dari kekayaan sumber daya alam, harus secara 
nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat; Kedua, melindungi dan menjamin segala hak
hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi, 
air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat 
dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung 
oleh rakyat, dan Ketiga, mencegah segala tindakan dari 
pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak 
mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya 
dalam menikmati kekayaan alam.

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara 

terhadap Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang pernah 
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
pengujian undangundang terkait dengan sumber daya 
alam (UU Migas, UU Ketenagalistrikan dll.) bahwa 
“hak menguasai negara” bukan dalam makna negara 
memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara 
hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan 
pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan 
(bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), 
dan melakukan pengawasan (toezichhoundendaad).

Dengan demikian, makna hak menguasai negara 
terhadap cabangcabang produksi yang penting dan 
menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap 
sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan 
perorangan ataupun swasta untuk berperan, sepanjang 
5 (lima) peran negara tersebut diatas masih dipenuhi 
dan pemerintah/pemerintah daerah belum mampu 
melaksanakan.

Perihal sistem ekonomi yang relevan bagi 
Indonesia, merupakan perdebatan yang tak pernah 
selesai hingga hari ini, karena banyak kepentingan 
ekonomi, sosial dan politik. Wacana ekonomi Pancasila 
yang digagas Mubyarto tahun 1980an, menginginkan 
agar sistem ekonomi nasional diarahkan oleh 5 (lima) 
prinsip dasar yaitu: Pertama, roda pemerintahan 
digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan 
moral; Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat 
kearah pemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai 
asasasas kemanusiaan; Ketiga, prioritas kebijakan 
ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional 
yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap 
kebijakan ekonomi; Keempat, koperasi merupakan 
saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling 
konkrit dari usaha bersama; dan Kelima, adanya 
imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan 
di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam 
pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin 
keadilan sosial. (Kagama.co, 2018).

IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA
Indonesia telah memiliki Pancasila dan demokrasi 

ekonomi, sebagai landasan konstitusional ekonomi 
Indonesia, namun penerapannya masih menjadi 
tantangan besar bangsa Indonesia. Padahal agar 
ekonomi Indonesia dapat berkelanjutan (sustainable), 
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perlu menerapkan ekonomi Pancasila, karena sistem 
ekonomi tersebut propengentasan kemiskinan, pro
pemerataan dan prolingkungan. Ekonomi Pancasila 
yang berbasis demokrasi ekonomi, bertumpu pada 
asas kekeluargaan, kolektivitas dan gotong royong 
sehingga memungkinkan masyarakat tumbuh dan 
berkembang bersamasama. Demokrasi ekonomi 
seharusnya mencakup demokratisasi intelektual berupa 
sumberdaya manusia, demokratisasi institusional 
berupa organisasi/kelembagaan, dan demokratisasi 
meliputi lahan, teknologi, infrastruktur, keuangan dan 
lainlain. (Santosa, A., 2021)

Adapun kerangka ekonomi Pancasila berdasarkan 
UUD 1945, meliputi:  usaha bersama berdasarkan atas 
asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang
cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak, penggunaan dan pemanfaatan 
sumbersumber agraria bagi sebesarbesar 
kemakmuran rakyat, perwujudan demokrasi ekonomi, 
penguatan koperasi atau bentuk gotong royong lainnya, 
pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak, pemeliharaan fakir miskin dan anakanak 
terlantar, pengakuan/penghormatan masyarakat 
hukum adat beserta hakhak tradisionalnya, jaminan 
hakhak sipil dan politik, serta jaminan hakhak 
ekonomi, sosial dan budaya.

Terdapat 3 (tiga) jalur untuk mewujudkan 
konstitusionalisme agraria dan kawasan hutan, yaitu 
politik redistribusi, politik rekognisi, dan politik 
representasi/partisipasi. Penguatan koperasi rakyat 
dan forumforum masyarakat lokal menjadi model yang 
integratif dalam menjalankan ketiga pilar demokrasi 
ekonomi di atas. (Shohibuddin, M., 2021).

DEMOKRASI EKONOMI DAN KOPERASI DI 
NEGARA MAJU

Santosa, A. (2021) memaparkan kajian angka Gini 
Index, semakin tinggi demokrasi ekonomi suatu negara, 
semakin rendah tingkat kemiskinan dan ketimpangan 
pendapatan masyarakat di negara tersebut.

Berdasarkan Index Keragaan Lingkungan 
(environmental performance index) tahun 2014 dan 
tahun 2020, 10 Negara Paling Hijau di dunia (Top 
Ten Greenest Countries in the World) sebagian besar 
di Scandinavia (Eropa), menerapkan demokrasi sosial 

yang bertumpu pada kekuatan kolektif ekonomi 
masyarakat dalam wadah Koperasi.

Di negaranegara maju lainnya, Koperasi 
juga merupakan bangun usaha ekonomi yang kuat 
sebagai pengendali sektorsektor perdagangan/ritel 
(Singapura), pertanian (Jepang, Denmark, Swedia 
dan Norwegia), industri (Spanyol), keuangan dan 
perbankan (Jerman).

Catatan penting dari uraianuraian di atas, 
Indonesia perlu menerapkan sistem ekonomi yang 
relevan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 33 
dan landasan moral Pancasila, kemudian konsisten 
menerapkan demokrasi ekonomi bukan hanya 
demokrasi politik, serta terus serius mengembangkan 
Koperasi menjadi saka guru perekonomian nasional, 
daerah dan perdesaan.

PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN SISTEM 
EKONOMI PANCASILA

Usahausaha pada sektor kehutanan selama ini telah 
banyak dilaksanakan baik terkait hutan alam maupun 
hutan tanaman, seperti pemanfaatan hasil hutan kayu/
non kayu/jasa lingkungan serta industri kehutanan, 
juga perhutanan sosial seperti hutan kemasyarakatan, 
hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan 
rakyat dan kemitraan kehutanan beserta usaha 
turunannya.

Mengamati pengelolaan kawasan hutan dikaitkan 
dengan penerapan sistem ekonomi Pancasila, menarik 
untuk mencermati data yang dirilis Shohibuddin (2021) 
dan Santosa, A. (2021) tentang perbandingan alokasi 
peruntukan kawasan hutan bagi kepentingan para 
pihak (Tabel1).

Tabel 1: Peruntukan Kawasan Hutan bagi Usaha Swasta, 
Masyarakat dan Umum

No Peruntukan KH
Luas (Ha)

Total (Ha)
Swasta Masyarakat Umum

1. IPPA/Jasling-KK 51.363 - - 51.363
2. HPH, HTI, PS 33.316.788 822.370 - 34.139.158
3. IPPKH 404.956 488 40.995 446.439
4. Pelepasan KH 6.689.996 926.072 205 7.616.273

Jumlah 40.463.203 1.748.931 41.200 42.253.234
Persentase (%) 95,76 4,14 0,10 100

Sumber: Shohibuddin (2021) dan Santosa, A. (2021) diolah dari 
KLHK (2018).
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Timpangnya alokasi pemanfaatan kawasan hutan, 
terlihat pada Tabel1 yaitu dominasi oleh pengusaha 
swasta (95,76 %), dan sisanya untuk kepentingan 
masyarakat dan umum. Data ini dapat menjadi bahan 
refleksi bagi upaya penerapan sistem ekonomi Pancasila 
yang lebih baik kedepan.

PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI PROYEK 
STRATEGIS NASIONAL

Program Perhutanan Sosial merupakan kebijakan 
Kementerian LHK yang baik dan perlu terus 
dikembangkan. Kegiatan Perhutanan Sosial, selain 
menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan 
kemiskinan dan berwawasan lingkungan, juga 
memeratakan pembangunan ke pelosokpelosok 
kawasan hutan pada hampir semua provinsi di 
Indonesia.

Dalam Rapat Terbatas Kabinet Kerja tanggal 
3 November 2020, Presiden memaparkan capaian 
Perhutanan Sosial hingga September 2020 adalah seluas 
4,2 Juta Ha dari target 12,7 Juta Ha. Sisa seluas 8,5 Juta 
Ha ditargetkan terealisasi dalam 4 (empat) tahun masa 
pemerintahan ini dengan arahan perlu memperkuat 
pendampingan untuk program lanjutannya. Menyadari 
kelompok sasaran (target group) yang umumnya 

masyarakat disekitar kawasan hutan yang kondisinya 
amat terbatas, maka dukungan Pemerintah terhadap 
Perhutanan Sosial dirasakan perlu lebih komprehensif
integral, yaitu mencakup penguatan SDM melalui 
pendidikan/pelatihan/penyuluhan, bina usaha, bina 
kelembagaan, serta akses pada teknologi, infrastruktur 
dan permodalan/lembaga keuangan. Dengan penguatan 
seperti itu, Pemerintah dapat mengandalkan program 
Perhutanan Sosial selain Tanah Obyek Reforma Agraria 
(TORA) untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 
yang seharusnya diakomodir dalam Proyek Strategis 
Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Perubahan 
Kedua Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2016.

Perhutanan Sosial merupakan kebijakan/program 
Kementerian LHK yang telah dirintis sejak tahun 2007 
dan hingga sekarang mencakup hutan kemasyarakatan 
(HKM), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), 
hutan adat (HA) dan kemitraan kehutanan (KK), 
hingga tahun 2018 telah tersebar pada 28 provinsi di 
Indonesia.

PENGUATAN KOPERASI DALAM PERHUTANAN 
SOSIAL

Mensukseskan program Perhutanan Sosial tidak 
cukup hanya memfasilitasi perangkat kegiatan usahanya 

Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat Perhutanan Sosial (39 HD dan HKM, dan 2 HA) sebanyak 20.890 KK, seluas 73.670 Ha di Taman 
Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak (Riau), 21 Februari 2020
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saja, tetapi perlu terus memperkuat kelembagaan 
usahanya yaitu Koperasi. Sebagaimana diulas pada 
Bab di muka, Koperasi merupakan bangun usaha 
yang sesuai dengan demokrasi ekonomi dalam sistem 
ekonomi Pancasila dan telah terbukti sukses menopang 
perekonomian di negaranegara Scandinavia (Eropa).

Cerita kegagalan Koperasi (KUD) di masa lalu 
harus dijawab dengan menampilkan kebijakan 
konkrit tentang membangun etos kerja dan integritas 
manajemen serta membenahi tata kelola koperasi yang 
lebih profesional berbasis kekeluargaan, kolektivitas 
dan gotong royong para pengurus dan anggotanya.

Koperasi Perhutanan Sosial yang dimaksudkan di 
sini bukan koperasikoperasi kecil partial di perdesaan 
yang ternyata kurang efisien dan kurang efektif, tetapi 
mempersatukan mereka menjadi koperasi yang lebih 
besar (amalgamasi). Koperasi yang besar ini harus 
merupakan korporasi usaha yang lebih kuat dan 
lebih profesional, agar memiliki posisi tawar kuat 
‘menghadapi’ korporasi perusahaan swasta. Disamping 
itu pemerintah perlu mewujudkan adanya lembaga 
keuangan nonbank guna mendukung kinerja Koperasi 
dan mampu menggantikan peran tengkulak/pengijon/
pengepul. Selain itu juga sebagai opsi lain menggantikan 
peran bankbank konvensional yang ada sekarang ini, 
yang umumnya beraliran liberal. Tanpa membangun 

korporasi koperasi yang kuat di daerah/perdesaan 
tersebut, sulit diharapkan untuk mampu berkompetisi, 
maju dan berkembang.

Jika satuan desa setempat sudah memadai untuk 
menjadi satu kesatuan ekonomi yang memungkinkan 
berbagai kegiatan usaha dapat dikembangkan lebih 
efisien dan efektif, maka koperasi besar tersebut 
dapat dibentuk per desa. Koperasi besar ini juga dapat 
menjadi embrio Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
setempat, jika belum dibentuk. Apabila diperlukan 
dapat dibentuk koperasi besar antar/lintas beberapa 
desa disekitarnya, yang terpenting batasannya adalah 
skala ekonomi (economic of scale) usaha yang efisien 
dan efektif.

Koperasi Perhutanan Sosial tersebut sebagai 
koperasi serba usaha, merupakan organisasi ekonomi 
yang berwatak sosial, bukan organisasi sosial apalagi 
organisasi politik. Agar perkembangannya menjadi 
pesat, maka Pemerintah/Pemerintah Daerah harus 
mendorong, memfasilitasi dan melindungi Koperasi 
Perhutanan Sosial tersebut sebagai lembaga ekonomi 
yang bakal mampu mensejahterakan masyarakat/
anggotanya. Pada saat yang sama pemanfaatan kawasan 
hutan untuk Perhutanan Sosial di berbagai provinsi 
dapat tetap terus terjaga dan produktif, sehingga 
dapat dikelola secara lestari.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, mengajak petani Perhutanan Sosial membentuk Koperasi, Banyuwangi,
3 Oktober 2020
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PENDAHULUAN
Akumulasi kebutuhan manusia 
yang dialami sumberdaya hutan 
Indonesia telah melampaui level 
yang sehat. Kerusakan hutan yang 
terjadi setiap tahun, cenderung 
tidak berkurang. Kesalahan dalam 

menggunakan sumberdaya hutan harus dibayar 
dengan ongkos sosial ekonomi dan lingkungan yang 
sangat tinggi yang berimplikasi global. Secara umum 
dikatakan bahwa deforestasi dan degradasi lingkungan 
menyebabkan terjadinya kemiskinan di daerah 
pedesaan. Deteksi atas kekeliruan dalam penggunaan 
sumberdaya hutan makin mencuat, parapihak mulai 
mempertanyakan tujuan, cara pengambilan keputusan, 
orientasi praktek kehutanan, dan kesiapan rimbawan 
sendiri sebagai pemegang profesi. 

Untuk menanggulangi ini diperlukan strategi 
inovatif agar sumberdaya hutan dapat mencukupi 
kebutuhan pemanfaatan secara sustainable, dan 
dilakukan dengan pendekatan paradigma baru. Yang 
kita inginkan bersama adalah sistem penyelenggaraan 
pengurusan hutan yang sejalan dengan citacita 
reformasi yaitu menciptakan sistem pengelolaan hutan 
yang lebih berkeadilan, terbuka, dan demokratis, 
berlandaskan kelestarian sumberdaya hutan dan 

ekosistem dan mengutamakan manfaat sebesar 
besarnya untuk kepentingan masyarakat.1

TUNTUTAN ATAS SUMBERGAYA HUTAN DAN 
PEMENUHANNYA

Pada dasarnya ada dua kelompok demand yang 
saling bersaing dalam memanfaatkan sumberdaya 
hutan yaitu memenuhi kebutuhan pokok hidup manusia 
dan kebutuhan perlindungan lingkungan. Dihadapkan 
pada tanggungjawab ini, konsep rimbawan dalam 
menegelola hutan adalah mendahulukan pengamanan 
tujuan perlindngan diatas tujuan produksi. Pertama 
membagi kawasan hutan berdasarkan DAS, sub DAS, 
atau sub-sub DAS, kemudian mengklasifikasikan 
berdasarkan kriteria pengaruh pemanfaatan hutan 
terhadap kesehatan tata air DAS tersebut. Contoh hasil 
pengaturan ini dapat dilihat pada daftar klas hutan 
jati, yang jelas membedakan bagian mana yang “boleh 
diusahakan” dan bagian yang “tidak boleh diusahakan”. 
Pengelolaan intensif akan dilakukan pada bagian yang 
“dapat diusahakan” saja sedangkan bagian lainnya 
ditetapkan untuk konservasi lingkungan. Areal produksi 
atau hutan yang bisa diusahakan ini dirumuskan pula 
sistem silvikulturnya. 

1 Sebagan besar di update berdasar bahan Rembug Nasional 
Kehutanan, 28 Juli 2000, di UGM Jogjakarta

PERKEMBANGAN PEMANFAATAN HUTAN 
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ABSTRAK
Akumulasi kebutuhan masyarakat telah membebani sumber daya hutan dan menyebabkan kerusakan 

permanen. Program rehabilitasi hutan tetap dilakukan meski masih tertinggal atau lebih tepatnya, selalu 
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Untuk keperluan adat penduduk setempat, 
ditetapkan juga kriteria hutan sebagai dasar keputusan 
menetapkan hutan sebagai “Kawasan dengan Tujuan 
Istimewa”, sebagai upaya penyelesaian konflik yang 
berlarut.

Berdasarkan P41 tahun 2011 luas kawasan hutan 
Indonesia adalah 120,35 juta ha (63% dari luas 
daratan), diklasifikasikan atas hutan konservasi 
seluas 17.94 juta ha, hutan lindung seluas 28.86 juta 
ha, hutan produksi terbatas seluas 24,46 juta ha, hutan 
produksi seluas 32.6 juta ha, dan hutan produksi yang 
dapat dikonversi seluas 17.94 juta ha. Dengan demikian 
kemudian dapat dihitung sampai di mana kemampuan 
hutan mensupply bahan baku kayu secara aman dengan 
tetap memenuhi tujuan perlindungan. 

Hutan Tanaman adalah alternatif logis untuk 
mencukupi kebutuhan bahan baku industry. Dengan 
pengembangan hutan tanaman yang produktif efisien 
dan lestari, dan konsisten, diharapkan tekanan terhadap 
hutan alam dan hutan proteksi akan berkurang. Untuk 
hutn jati seperti dihitung oleh Sadhardjo (2003)2 
bahwa dengan potensi produksi jati JPP 200m3/ha 
pada akhir daur (20 tahun) akan hanya diperlukan 
unit luasan efektif yang lebih sempit (2000 ha) dengan 
nilai setara dengan hasil yang selama ini diperoleh dari 
luasan sekitar 15000. Dengan demikian akan tersedia 
lebih banyak kesempatan untuk mengoptimumkan 
hutan bagi manfaat lainnya seperti halnya konservasi, 
perlindungan biodiversitas, dan kesejahteraan 
masyarakat lokal yang selama ini terabaikan. 

Pentingnya peran hutan tanaman untuk keperluan 
ini, sudah lama dicanangkan rimbawan. Tahun 
1957 dalam buku Rancangan Hutan Industri dimuat 
sebaran industri berbasis kayu di seluruh Indonesia 
serta rencana pemasokan bahan bakunya dengan 
membangun hutan tanaman pinus di Jawa. Kemudian 
rencana itu digaungkan kembali tahun 1983, dengan 
rencana pembangunan Hutan Tanaman Industri seluas 
sekitar 6 juta Ha3 yang sayang sampai saat ini belum 
juga terwujud. 

PENGALAMAN PEMANFAATAN
Pandangan mengenai hutan erat hubungannya 

2 Seminar Dies Fahutan UGM, 2003.
3 dalam buku Sarasehan di Wanagama

dengan keadaan ekonomi sosial dan kekuatan politik 
dalam konteks kebijakan ekonomi yang lebih luas. 
Faktor sosial sangat mempengaruhi interaksi manusia 
dengan hutan, akses dan penilaiannya atas hutan; 
faktor ekonomi mempengaruhi produk dan jasa hutan, 
peran hutan dalam ekonomi nasional, dan distribusi 
pendapatan hasil aktivitas di hutan; faktor politik 
mempengaruhi derajat intervensi dalam penetapan 
harga dan ekstraksi hasil hutan, perlakuan yang 
menguntungkan kelompok kepentingan tertentu, dan 
ketentuan selektif atas hutan sebagai barang publik

Sejarah kehutanan di manamana memiliki pola 
yang mirip. Awalnya hutan hanya dianggap sebagai 
bank lahan. Penilaian manfaat hutan masih berkutat 
pada manfaat langsung, kebutuhan jangka pendek, dan 
bersifat lokal. Tahap berikutnya adalah pemanfaatan 
untuk pembangunan ekonomi melalui eksploitasi hutan 
sistem lisensi dengan modal besar. Bersamaan dengan 
itu secara berangsurangsur terjadi pembatasan hak 
dan akses masyarakat lokal terhadap hutan. 

Pemanfaatan eksploitatif lalu membuktikan bahwa 
kehutanan mampu menjadi penggerak pembangunan, 
namun bisa dipandang sebagai keberhasilan semu 
karena keberhasilan tersebut ternyata diikuti dengan 
kerusakan hutan dan keuntungan yang diperoleh 
sangat didominasi oleh segelintir kecil parapihak 
(Nugraha,2000). Pengelolaan sumberdaya hutan perlu 
dilakukan secara adil dan demokratis desak Simon4 
(1998) karena gagal meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat (adat dan lokal), dan tidak bisa dijamin 
kelestariannya. Kasus penjarahan hutan besar besaran 
yang pernah terjadi di hutan jati awal reformasi dipahami 
sebagai akibat kegagalan rimbawan menempatkan 
kepentingan masyarakat di dalam sistem pengelolaan 
hutannya. Pemanfaatan sumberdaya hutan selama 
ini sudah melenceng dari tujuan yang dicitacitakan 
semula seperti tertuang dalam UUD1945 pasal 33 
dan kode etik rimbawan maoun deklarasi di Kaliurang 
maupun. Pengelolaan hutan telah menyimpang dari 
konsepsi yang dipahami di kalangan profesi rimbawan 
(Darusman dan Sudohadi, 2000)5. 

4 Simon, Hasanu, Prof., ketua FKKM, dalam Sk. Kedaulatan Rakyat 
24 Juni 1998.
5 Darusman, Dudung dan Yusuf Sudohadi, 2000. Tanggapan 
Terhadap Niat Perumisasi Pengelolaan Hutan di Indonesia. Makalah 
pada gelar pendapat tentang Pengelolaan Hutan Tropika. Sekretarian 
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PERGESERAN PARADIGMA DAN MODAL 
RIMBAWAN 

Rimbawan harus lebih tanggap pada kebutuhan 
masyarakat, harus mampu mengantisipasi dan proaktif 
terhadap tantangan yang timbul. Arti pengelolaan 
hutan telah bergeser dari produksi kayu ke arah 
halhal yang berhubungan dengan: pengentasan 
kemiskinan, pencegahan deforestasi, rehabilitasi, 
penghormatan hak penduduk asli, dan pemberdayaan 
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Demikian 
juga, bersamaan dengan pemberlakuan sistem otonomi 
daerah terjadi pergeseran sistem pengelolaan hutan 
dari sentralisasi ke desentralisasi, dan pergeseran 
pelaksanaan pengelolaan ke arah hutan berskala kecil, 
yang dilakukan oleh dan bersama masyarakat. Nuansa 
perkembangan paradigma baru ini sebenarnya telah 
terasa sejak diselenggarakannya program Prosperity 
Approach tahun 1970an seperti ditunjukkan oleh 
Atmosoedaryo and Banyard (1979). Namun awal yang 
baik ini belum berlanjut pada perubahan kebijakan 
pengelolaan hutan secara total, tetapi lebih bersifat 
parsial dan lepaslepas. Dan tidak terinstitusionalkan 
sebagaimana seharusnya. 

Perubahan pendekatan dalam rangkaian langkah 
pengelolaan atau pemanfaatan hutan antara lain karena 
perkembangan berikut.

Kondisi eksternal
1. Kepedulian masyarakat terhadap praktek

pengelolaan hutan makin meningkat. Rakyat
paham akan pentingnya hutan, bahkan masyarakat
tertentu telah berhasil mengelola hutan yang
mereka kuasai secara lestari. Masyarakat hanya
memerlukan kepedulian yang lebih besar dari
rimbawan pada pembangunan, dan keberpihakan
mereka pada hutan milik rakyat itu.

2. kebijakan kehutanan adalah bagian integral dari
perkembangan sosial ekonomi suatu bangsa. Ini
bergantung pada filosofi politik dan ekonomi
bangsa dan perubahan sosial ekonomi yang selalu
terjadi. Fokus pengelolaan ada pada kelestarian
sumberdaya dan tidak lagi terfokus pada produk
tunggal.

3. Kondisi fisik dan sosial ekonomi negara amat

Badan Litbang Hutbun.

menentukan alokasi sumberdaya alam. Proporsi 
alokasi lahan sektor kehutanan ditentukan oleh 
kebutuhan ekonomi negara secara keseluruhan, 
tidak pernah tetap sepanjang waktu, tetapi diatur 
oleh permintaan dan pasokan barang dan jasa 
hutan. 

4. Pengambilan keputusan dituntut harus dilakukan
dalam suasana desentralisasi, bersama para
parapihak. Kinerja pengelola di ukur berdasarkan
pencapaian menurut Kriteria & Indikator yang
disepakati sebelumnya.

5. Pendekatan lama seperti: Orientasi target, asumsi
hutan homogen, produk tunggal, unit perencanaan
pada level kawasan, perencanaan makro, dan
prosedur kerja tetap, ditinggalkan dan diganti
dengan pendekatan baru seperti: Orientasi proses,
hutan beragam, hasil ganda, perencanaan bersifat
mikro, pada level petak, dan terbuka terhadap
setiap perubahan atau inovasi baru.

6. Pengetahuan kehutanan tidak lagi akan menjadi
monopoli rimbawan. Media internet telah membuka 
akses bagi umum atas khasanah pengetahuan
dan pengalaman tentang sumberdaya hutan yang
sebelumnya tertutup.
Perubahan Sikap Rimbawan

1. Rimbawan harus lebih luwes, terbuka, dan mampu
menangani halhal yang kompleks. Kondisi ini
memerlukan atmosfir kerja yang mendukung
kebebasan menjalankan otoritas profesi, termasuk
kesempatan terjun aktif dalam perdebatan umum
menggunakan hak dan berpendapat secara
bebas, mengkritisi kebijakan pemerintah (atau
perusahaan) sebagai wujud partisipatif dalam
membangun kewaspadaan dan memberi informasi
kepada publik tentang apa yang seharusnya menjadi 
landasan, dan sekaligus jaminan, bagi terwujudnya
kebijakan sumberdaya alam yang sehat.

2. Rimbawan harus peka terhadap gerak masyarakat
desa mengorganisasi diri dalam mencapai tujuan
bersama, dan memahami kearifan lokal mengelola
sumberdaya alam secara lestari. Konsultasi publik
akan mendominir kegiatan pengelolaan hutan masa 
depan.

3. Rimbawan harus dibekali dengan keahlian berfikir
holistik, serba cakup, mampu bertindak sebagai
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fasilitator. Sebagai pengelola ia harus mumpuni 
sebagai ahli biologi praktis, berpandangan seorang 
perencana, berkeahlian seorang administrator, 
luwes, banyak akal, ekosistem sebagai basis 
pengelolaan hutan, dan hutan sebagai suatu entitas 
penopang kehidupan. (Sabarnurdin, 2008)

4. Rimbawan harus menegaskan kembali komitmennya 
pada tema Forest for People, dengan menempatkan
kepentingan mereka dalam pengelolaan hutan.
RImbawan juga harus menyadari bahwa rencana
Kehutanan nasional akan efektif bila bertumpu
pada dan telah diterima oleh warganegara yang
sebelumnya telah well informed (hasil konsultasi
publik).

5. Rimbawan perlu bekal pemahaman ilmu forest
landscape, jangan lagi merabaraba soal kawasan
saja, padahal soal ekosistem harus diselesaikan
pada skala lanskap.

PENUTUP 
Dalam kaitannya idealisme profesi, generasi 

rimbawan di samping memiliki lingkungan yang lebih 
kondusif dibanding pendahulunya, mereka harus 
sadar bahwa mereka bukan lagi satu satunya penjaga 
dan gudang pengetahuan tentang sumberdaya hutan. 
Mereka harus rendah hati dan bersedia mendengarkan 
pendapat orang lain untuk bahan pertimbangan 

penyelesaian masalah kehutanan, dan dengan demikian 
dia sendiri akan makin didengar orang. Profesionalisme 
rimbawan itu ada tetapi kurang dikenal. Mengelola 
sumberdaya alam adalah professional, namun 
dibanding dengan profesi lain –seperti hukum, 
kedokteran, dan psikologi– kehutanan sering nampak 
masih “kurang” profesional. Di Asia Tenggara, 
kehutanan sebagai disiplin telah menjadi bagian dari 
struktur institusi pemerintah, tapi sebagai suatu profesi 
di mata masyarakat ternyata kehutanan itu “invisble” 
(Houghton, 2000). Keahlian spesifik yang memisahkan 
profesional dari amatir sering tidak tampak, karena 
seorang atau mereka yang berpengetahuan lain 
mungkin bisa menjalankan pekerjaan kehutanan tanpa 
pendidikan formal. Keadaan ini sedang dikoreksi 
dengan diresmikannya pendidikan profesi keinsinyuran 
yang dimulai di IPB dan akan menyusul segera di UGM. 

Akhirnya rimbawan harus makin sadar akan upaya 
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap 
manfaat hutan tak langsung itu benar benar ada dan 
berharga, Rimbawan hendaknya tidak gagal paham 
tentang pengelolaan hutan Indonesia yang berjalan ke 
arah soft forestry (sebagai corrective action) bukan lagi 
hard forestry yang exploitative dan melupakan fungsi 
yang harus diutamakan, sisi konservasi hutan sebagai 
sumberdaya genetik yang harus dilestarikan.
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ABSTRAKS
Dalam skala dunia, Indonesia telah dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman spesies satwa liar 

yang luar biasa. Namun, sampai dengan saat ini kekayaan satwa liar tersebut masih belum dapat memberikan 
kontribusi baik bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, ekonomi daerah maupun ekonomi nasional. Dua 
permasalahan mendasar yang mengakibatkan kedua keprihatinan tersebut, yakni: (a) larangan melakukan 
kegiatan pemanenan satwa liar di kawasan konservasi dan (b) penetapan status spesies satwa dilindungi oleh 
UU, status kelangkaan/kepunahan oleh CITES atau Red-Book IUCN. Dalam tulisan ini dibahas solusi atas kedua 
permasalahan tersebut berdasarkan analisis terhadap beberapa hasil penelitian terkait dengan parameter 
demografi populasi satwa liar. Hasil kajian mendalam terhadap kriteria yang digunakan dalam penetapan 
status populasi oleh UU-RI, IUCN maupun CITES menunjukkan “kurang jelas dan belum terukur”. Selain itu, 
status populasi yang ditetapkan berlaku bagi satu spesies satwa di seluruh nusantara (NKRI) merupakan 
kekeliruan yang fatal, karena parameter demografi populasi satwa liar (sebagai peubahpenentunaik-
turunnya ukuran populasi) bersifat site-spesifik. Demikian pula halnya dengan larangan pemanenan 
satwa liar di kawasan konservasi merupakan kebijakan yang kurang tepat. Pemanenan yang ditujukan untuk 
menyeimbangkan sex-ratio, pada saat terjadi laju pertumbuhan populasi tertinggi (r maks) dana atau ketika 
populasi mengalami ledakan/telah dianggap sebagai “hama” oleh masyarakat sekitarnya sangat diperlukan 
untuk mempertahankan tingkat laju pertumbuhan populasi atau keseimbangan rantai makanan. Selain 
sebagai alat penting dalam manajemen populasi, kegiatan pemanenan harus dilakukan untuk (a) pemenuhan 
kebutuhan protein hewani bagai masyarakat lokal/sekitar; (b) sebagai sumber pendapatan (tunai) bagi 
masyarakat setempat; (c) sebagai wahana rekreasi berburu dan (d) untuk mengurangi konflik manusia-satwa.

PENDAHULUAN
Walaupun hanya memiliki luas 
sekitar 1.3% dari total luasan 
dunia, Indonesia dikenal sebagai 
negara dengan kekayaan jenis 
satwa liar yang luar biasa sehingga 
mengundang perhatian dan 

kekaguman masyarakat di seluruh dunia. BAPPENAS 
(2003) mencatat tidak kurang dari 704 spesies mamalia 
(peringkat terbanyak di dunia; Maryanto et al. 2007), 
1598 spesies burung (peringkat ke4; Sukmantoro et 
al. 2007), 270 spesies amfibia (peringkat ke-5), 600 
spesies reptilia (ketiga terbanyak) dan 1600 spesies 

kupukupu (terbanyak) menghuni habitathabitat 
daratan dan perairan di kepulauan nusantara yang luas 
ini (Lampiran Peraturan Menhut no. P.57/Menhut
II/2008). Diantara negaranegara ASEAN, Indonesia 
memiliki Indeks Keanekaragaman Hayati Nasional 
yang mencapai nilai 1, menjadikan Indonesia sebagai 
negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Asia 
Tenggara (von Rintelen, Arida, & Hauser, 2017 dalam 
Santosa et al., 2020).

Pemaknaan yang sempit selama ini terhadap 
paradigma “konservasi” yang menggaung dalam skala 
internasional telah menyebabkan potensi satwa liar 
yang tinggi tersebut malah menjadi beban bagi bangsa 
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Indonesia. Tiga pilar utama konservasi: pelestarian 
dan perlindungan terhadap satwa liar cenderung lebih 
dominan bila dibandingkan dengan pilar “pemanfaatan” 
yang di/terposisikan padaurutan ke3. Hal ini terlihat 
jelas pada jumlah kebijakan peraturan perundangan 
yang telah diterbitkan sebagian besar mengatur 
mengenai aspek pelestarian dan perlindungan. Belum 
lagi tekanan atau suara dari kalangan LSM (baik 
dalam negeri maupun luar negeri) yang jauh lebih 
condong terhadap pentingnya upaya pelestarian dan 
perlindungan. Tidak mengherankan jika selama ini 
pengelolaan kekayaan spesies satwa liar tersebut lebih 
bersifat “cost center”.

Upaya pelestarian dan perlindungan satwa liar 
Indonesia dilakukan secara ganda, baik melalui 
penetapan kawasan konservasi maupun penetapan 
spesies satwa dilindungi melalui undangundang atau 
kebijakan peraturanperundangan. Adapun untuk 
spesiesspesies satwa yang dapat dimanfaatkan, 
Indonesia telah meratifikasi CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora) pada tahun 1978, dengan Keputusan 
Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Itulah mengapa, 
kebijakan pemerintah cq Kementrian Kehutanan 
sebelum tahun 1990, cenderung bersifat “pelarangan” 
upaya pemanfaatan keanekaragaman satwa liar oleh 
masyarakat (Sutedja, 2005 dalam Santosa etal, 2010). 
Peluang pemanfaatan baru terbuka setelah terbit UU 
no 5 tahun 1990, dimana secara tegas dinyatakan 
bahwa: “sumber daya alam hayati Indonesia dan 
ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta 
peranan penting bagi kehidupan adalah karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola 
dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan 
seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia 
pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, 
baik masa kini maupun masa depan “.

Namun, sampai saat ini khususnya di kawasan 
konservasi peluang pemanfaatan satwa liar masih 
“jauh panggang dari api”. Dengan alasan ketiadaan 
data populasi dan status perlindungan satwa oleh 
peraturan/perundangan (juga oleh IUCN dan CITES), 
kegiatan pemanenan satwa liar di kawasan konservasi 
sampai saat masih berupa impian belaka. Kondisi 
ini diperparah dengan tidak adanya upaya sama 

sekali untuk melakukan “reevaluasi status populasi” 
khususnya terhadap spesiesspesies satwa dilindungi 
tapi memiliki nilai potensial untuk dimanfaatkan 
bagi kesejahteraan masyarakat. Padahal fakta di alam 
menunjukkan bahwa ukuran populasi berfluktuasi 
sesuai besaran selisih antara angka kelahiran dan angka 
kematian.

Kondisi dunia nyata, tuntutan kebutuhan 
masyarakat sekitar kawasan konservasi terhadap 
kecukupan protein hewani sudah sangat mendesak. 
Target program swasembada daging yang dicanangkan 
pemerintah masih merupakan wacana dan benang kusut 
yang tak kunjung terselesaikan. Selain ketersediaan 
daging dalam kuantitas dan kualitas tercapai, akses 
masyarakat yang tersebar di 16.000 pulau terhadap 
sumberdaya daging tersebut harus terjamin. Lebih dari 
itu, tuntutan masyarakat terhadap mata pencaharian 
yang bersumber pada satwa liar sudah tidak dapat 
ditawartawar lagi. Demikian pula halnya pada tingkat 
manajemen, keberhasilan program kemandirian 
keuangan pengelolaan kawasan konservasi hanya 
akan terwujud bila mana diperoleh pendapatan dari 
pengelolaan hidupan liar. 

Sudah tiba saatnya untuk merubah makna 
“konservasi” dari sekedar pelestarian dan perlindungan 
menjadi “pemanfaatan optimal secara berkelanjutan”. 
Penting untuk dipahami bahwa suatu pemanfaatan 
yang berkelanjutan akan secara inherent membutuhkan 
upaya pelestarian dan perlindungan. Berbekal ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah dan akan 
dimiliki kita harus mampu merubah potensi kekayaan 
spesies satwa liar yang selama ini merupakan beban 
dan “cost center” menjadi pendapatan dan “benefit-
center”. Sehubungan dengan itu, dalam tulisan ini akan 
dipaparkan secara berurutan halhal terkait dengan 
pergeseran paradigma konservasi, nilai dan manfaat 
satwa liar, permasalahan dalam pemanfaatan satwa, 
urgensi pemanenan satwa liar dan strategi pemanfaatan 
satwa liar secara optimal dan berkelanjutan. 

PERMASALAHAN PEMANFAATAN SATWA LIAR

Larangan Pemanenan Satwa Liar di Kawasan 
Konservasi

Undangundang dan peraturan yang mengatur 
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kawasan konservasi melarang kegiatan pengambilan/
pemanenan segala sesuatu yang ada atau hidup di dalam 
kawasan konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, 
Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam dll.) termasuk 
didalamnya semua spesies satwa liar tanpa kecuali 
(baik statusnya dilindungi ataupun tidak dilindungi). 
Kebijakkan ini sangat baik dalam kepentingan 
pelestarian dan perlindungan satwa liar. Apalagi bagi 
satwa dilindungi, selain mendapatkan perlindungan 
melalui status hukumnya, spesies satwa liar dilindungi 
ini juga mendapat perlindungan bilamana hidup di 
kawasan konservasi. Demikian pula halnya bagi satwa 
yang tidak termasuk kategori dilindungi akan secara 
otomatis dilindungi karena status kawasannya.

Ditinjau dari persfektif manajemen populasi secara 
insitu dan tujuan pemanfaatan, kebijakkan tersebut 
menjadi kendala/permasalahan penting. Manajemen 
“pasrah pada mekanis mealami” sampai ukuran 
populasi mencapai daya dukungnya sesungguhnya 
kurang efektif dan tidak efisien. Berbagai penelitian 
dinamika populasi satwa menunjukkan bahwa laju 
pertumbuhan intrinsic populasi justru mencapai 
maksimal saatukuran populasi berada pada posisi 
½ nilaidaya dukung habitatnya dana kanturun 
hingga nol saat ukuran populasi sama dengan nilai daya 
dukungnya. Jika tujuan pengelolaan hanya agar ukuran 
populasi mencapai daya dukung habitatnya maka 
dipastikan tidak akan pernah ada panenan. Ini berarti 
bahwa segala biaya, tenaga dan curahan waktu yang 
dialokasikan pada manajemen kawasan konservasi 
dengan tujuan seperti itu selamanya akan bersifat cost-
center.

Selain itu, catatan sejarah menunjukkan bahwa 
sejak awal keberadaannya, manusia telah melakukan 
pemanenan terhadap sumberdaya hayati, baik hanya 
untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya maupun 
kemudian berkembang mejadi suatu mata pencaharian 
utama maupun sampingan. (Riffel Samuel K & Don 
White, Jrd., 2009). Pergeseran motif pemanenan 
dari yang hanya bersifat “subsisten” menjadi benefit 
oriented” ini patut diduga sebagai salah satu alasan 
penting mengapa sampai saat ini, kebijakan penetapan 
kawasan konservasi atau status dilindungi bagi spesies
spesies satwa tertentu seringkali mendapat respons 
antagonistik dari masyarakat setempat. 

Kekhawatiran terjadinya percepatan kepunahan 
spesiesspesies satwa tertentu dengan indikasi semakin 
banyaknya satwa yang diberikan status “dilindungi” 
ternyata juga telah menjadi “komoditi” dengan nilai 
jual tinggi bagi para “LSM berbendera Konservasionis” 
dan bagi “para pengambil kebijakan” untuk bisa 
mendapatkan “perhatian/hibah/bantuan” dari para 
stakeholders (domestik maupun mancanegara) yang 
peduli kelestarian. Sebaliknya untuk masyarakat lokal, 
kondisi ini merupakan tekanan berat bagi kelangsungan 
hidupnya seharihari, padahal tidak sedikit dari mereka 
dengan praktek kearifan lokalnya sudah sejak lama 
menerapkan prinsipprinsip pemanenan yang lestari. 
Demikian pula halnya bagi para pengusaha, beban biaya 
menjadi semakin besar yang berakibat pada semakin 
rendahnya keuntungan.

Itulah mungkin sebabnya kelahiran UU no 
5 tahun 1990 ada yang memaknai sebagai hal 
yang “kontroversial”. Kalimat “perlu dikelola dan 
dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan 
seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia” 
di satu pihak merupakan angin segar bagi masyarakat 
lokal dan pengusaha satwa. Di lain pihak, bagi komponen 
bangsa yang telah banyak mendapatkan keuntungan 
dari jualan “isu kepunahan dan kelangkaan”, kalimat 
tersebut ibarat “genderang” awal kematian bagi satwa
satwa yang selama ini mereka “lindungi”. Padahal 
kalau dicermati secara seksama, jelas sekali bahwa 
pemanfaatan yang dibolehkan oleh UU no 5 tahun 
1990 tersebut jika dan hanya jika dilakukan secara 
lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan 
masyarakat. 

Berkenaan dengan itu perlu kiranya jawaban 
komprehensif atas pertanyaan: “Bagaimanakah 
dampak panenan bagi perkembangan populasi satwa 
dan masyarakat setempat?“ Banyak peneliti demografi 
populasi satwa (Bailey 1984, Schaller, 1988 dalam 
Santosa, 1990; Maublanc, 1988) menemukan bahwa 
pemanenan yang ditujukan untuk menyeimbangkan 
sex-ratio sangat diperlukan dalam wildlife 
management. Pada umumnya kondisi sex-ratio di alam 
selalu mendekati 1: 1 (dimana peluang lahir jantan dan 
betina sama dengan 0,5), padahal sex-ratio optimal 
pada sebagian besar satwa liar 1: 4 (rusa, gajah dll.) 
atau bahkan 1: 15 untuk kelompok monyet ekor panjang 
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(Santosa, 1996). Istilah optimal diberikan karena 
pada angka sexratio tersebut terjadi angka atau laju 
kelahiran tertinggi. 

Selain itu, pemanenan yang dilakukan pada saat 
terjadi laju pertumbuhan populasi tertinggi (r maks) 
diperlukan untuk mempertahankan tingkat laju 
pertumbuhan populasi dimaksud. Untuk populasi yang 
dipanen secara terus-menerus ini grafik pertumbuhan 
populasinya akan berbentuk seperti mata gergaji dan 
ukuran populasi total tidak akan pernah mencapai 
daya dukung habitatnya. Beberapa hasil penelitian 
(Kusmardiastuti, 2010 dan Surya, 2010 terhadap monyet 
ekor panjang; Masudah, 2012 untuk populasi banteng 
dan Yuliawati, 2011 pada populasi rusa) menunjukkan 
bahwa ukuran populasinya sudah mendekati atau 
melebihi minimum viable population. Pemanenan yang 
dilakukan pada saat ukuran populasi satwa mencapai 
daya dukung habitatnya akan menjadikan individu
individu satwa memiliki bobot dan kesehatan yang 
lebih baik bila dibandingkan bilamana tidak dilakukan 
pemanenan (Santosa, 2013).

Pemanenan mutlak harus dilakukan ketika 
populasi mengalami ledakan dan atau telah dianggap 
sebagai “hama”/penganggu bagi masyarakat sekitarnya 
(Santosa, 2004; Engeman et al. 2007 dalam Riffel 
Samuel K & Don White, Jrd., 2009). Upaya pemanenan 
ini ditujukan untuk menyeimbangkan ukuran populasi 
pada konteks rantai makanan ekosistem alaminya. 
Selanjutnya Riffel Samuel K & Don White, Jrd (2009) 
dalam tulisannya berjudul “Management of Wildlife 
Harvested Populations” memberikan 4 alasan utama 
mengapa pemanenan satwa liar perlu dilakukan: (a) 
sebagai alat penting dalam manajemen populasi; (b) 
pemenuhan kebutuhan protein hewani bagai masyarakat 
lokal/sekitar; (c) sebagai sumber pendapatan (tunai) 
bagi masyarakat lokal dan (d) sebagai wahana rekreasi 
berburu. 

Pemanenan sejumlah tertentu dari populasi satwa 
liar selain penting untuk kelestarian juga diperlukan 
untuk mengurangi konflik manusia-satwa (Morrison 
et al. 1999; Garrettson and Rohwer 2001 dalam Riffel 
Samuel K & Don White, Jrd., 2009). Dengan demikian 
jelas sekali bahwa pemanenan sejumlah individu 
tertentu dari suatu populasi yang hidup di habitat alami 
tanpa memandang status kawasannya adalah bagian 

kegiatan manajemen populasi yang harus dilakukan. 
Semua stakeholders harusnya sepakat dengan prinsip 
dasar pemanenan lestari, yakni besaran laju panenan 
tidak boleh melebihi angka pertumbuhannya (Bailey 
1984; Santosa 1996; Samedi, 1999). 

Status PerlindunganPopulasi
Dalam tiga dekade terakhir semakin banyak 

satwa Indonesia yang masuk ke dalam daftar 
‘terancam punah’ dari IUCN. Selain itu, banyak pula 
yang dimasukkan ke dalam daftar Apendiks CITES. 
Sesungguhnya pemerintah Indonesia, bahkan sejak 
zaman pemerintahan Belanda, telah menyadari bahwa 
beberapa spesies satwa dikhawatirkan akan punah, 
sehingga memberikan status perlindungan kepada 
spesiesspesies satwa tertentu. Noerdjito dan Maryanto 
(2001) yang telah menyunting buku ”Spesies-Spesies 
yang Dilindungi Perundang-Undangan Indonesia” 
mencantumkan daftar panjang dari flora dan fauna 
Indonesia yang dilindungi hukum berdasarkan 
berbagai peraturan perundangundangan sejak zaman 
Belanda sampai tahun 1999. Daftar tersebut mencakup 
130 spesies mamalia, 390 spesies burung, 48 spesies 
reptilia, 8 spesies ikan, 19 spesies serangga, 12 spesies 
moluska, 9 spesies krustasea dan satwa lainnya, dan 110 
spesies tumbuhan.

Ditinjau dari tujuan pelestarian dan perlindungan, 
penetapan status populasi tersebut merupakan langkah 
yang sangat tepat, dengan catatan (1) didasarkan atas 
kriteria yang jelas dan terukur berdasarkan kaidah 
ilmiahalamiah dan (2) ditindak lanjuti dengan upaya re
evaluasi status populasi secara berkala (misalnya setiap 
1, 2 atau 3 tahun, tergantung siklus reproduksinya). 
Persoalannya kemudian adalah ternyata kriteria 
yang digunakan oleh UURI, IUCN dan CITES masih 
belum jelas dan belum/tidak terukur sebagaimana 
dapat dilihat pada uraian dibawah ini. Selain itu hasil 
penetapan status populasi dari ke3 nya berlaku untuk 
spesies tersebut di seluruh wilayah nusantara (NKRI). 
Akibatnya, untuk spesiesspesies satwa yang terdaftar 
pada lampiran UURI, Reddata Book IUCN dan CITES 
menjadi “terlarang” untuk dimanfaatkan di seluruh 
wilayah NKRI.

Berikut ini kriteria penetapan status dilindungi 
pada UU No. 7 tahun1999:
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Pasal 5

(1) Suatu spesies tumbuhan dan satwa wajib
ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila 
telah memenuhi kriteria: 
a. mempunyai populasi yang kecil;
b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu 

di alam;
c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

(2) Terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) wajib dilakukan upaya pengawetan.

Adapun kriteria penetapan status populasi yang
digunakan oleh CITES didasarkan atas 3 apendiks 
berikut:
1. Apendiks I adalah daftar di dalam CITES yang

memuat spesiesspesies yang telah terancam punah
(endangered) sehingga perdagangan internasional
spesimen yang berasal dari habitat alam harus
dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan
untuk kepentingan nonkomersial tertentu dengan
izin khusus.

2. Apendiks II adalah daftar di dalam CITES yang
memuatspesiesspesies yang saat ini belum
terancam punah, namun dapat menjadi terancam
punah apabila perdagang aninternasionalnya tidak
dikendalikan.

3. Apendiks III adalah daftar di dalam CITES yang
memuat spesiesspesies yang oleh suatu negara
tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan
ketat dan memerlukan bantuan pengendalian
internasional.

International Union for the Conservation of Nature 
and Natural Resources (IUCN) 

IUCN (2001) menyatakan kategori konservasi 
IUCN versi 3.1 meliputi: 
1. Punah (Extinct; EX)

Suatu takson dinyatakan punah apabila tidak ada
keraguan lagi bahwa individu terakhir sudah mati.
Takson diasumsikan punah ketika survei secara
terusmenerus pada habitat yang diketahui pada
rentang waktu tertentu gagal untuk menemukan
satu individu. Survei dilakukan sesuai dengan siklus 
kehidupan dari spesies yang dipelajari.

2. Punah di alam liar (Extinct in the wild; EW)
Suatu takson dinyatakan punah di alam liar ketika
takson tersebut diketahuihanya bisa ditemui di
penangkaran tertentu.

3. Kritis atau sangat terancam punah (Critically
endangered; CR)
Suatu takson dinyatakan kritis atau sangat terancam 
akan kepunahan apabila memenuhi salah satu
kriteria A sampai E untuk sangat terancam punah
sehingga dianggap sedang menghadap irisiko tinggi
kepunahan di alam liar.

4. Terancam (Endangered; EN)
Suatu takson dinyatakan genting ketika dinyatakan
memenuhi salah satu kriteria A sampai E untuk
keadaan genting, sehingga dianggap sedang
menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.

5. Rentan (Vulnerable; VU)
Suatu takson dinyatakan rentan ketika datadata
mengindikasikan kesesuaian dengan salah satu
kriteria A sampai E untuk rentan atau rawan,
sehingga dianggap sedang menghada pirisiko tinggi
kepunahan di alam liar.

6. Hampir Terancam (Near Threatened; NT)
Suatu takson dinyatakan mendekati terancam
punah apabila dalam evaluasi tidak memenuhi
kategori kritis, genting, atau rentan pada saat
ini tetapimen dekati kualifikasi atau dinilai akan
memenuhi kategori terancam punah dalam waktu
dekat.

7. Risiko Rendah (Least Concern; LC)
Suatu takson dinyatakan berisiko rendah ketika
dievaluasi, tidak memenuhi kriteriakritis (Critically
Endangered; CR), genting (Endangered; EN),
rentan (Vulnerable; VU), atau mendekati terancam
punah (Near Threatened; NT).

8. Data Kurang (Data Deficient; DD)
Suatu takson dinyatakan “informasi kurang”
ketika informasi yang ada kurang memadai untuk
membuat perkiraan akan risiko kepunahannya
berdasarkan distribusi dan status populasi.

9. Tidak dievaluasi (Not Evaluated; NE)
Suatu takson dinyatakan “tidak dievaluasi” ketika
tidak dievaluasiuntuk kriteriakriteria di atas.
Sementara itu berbagai penelitian yang telah

dilakukan (terhadap populasi monyet ekor panjang, 
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rusatimor, orang utan, komodo, wallaby, owa, 
lutung dan banteng) menunjukkan bahwa parameter 
demografi populasi satwa liar (sebagai peubah penentu 
naik-turunnya ukuran populasi) bersifat site-spesific, 
dimana untuk spesies/jenis satwa yang sama belum 
tentumemiliki parameter demografi yang identik 
bilamana kondisi habitatnya berlainan. Sehubungan 
dengan adanya variasi parameter demografi inter-
populasi tersebut maka proses penilaian dan penetapan 
status populasi seharusnya juga bersifat specific-site 
(hanya berlaku hanya untuk satu populasisaja). 
Dengan demikian maka penetapan status populasi 
untuk suatu spesiess atwa yang berlaku untuk seluruh 
wilayah NKRI sebagaimana ditetapkan oleh UURI, 
CITES dan IUCN perlu segera direvisi. 

PERGESERAN PARADIGMA KONSERVASI
Pergeseran paradigma kebijakan konservasi mulai 

terlihat sejak disepakatinya secara multilateral: strategi 
konservasi dunia pada tahun 1980an. Kemudian pada 
tahun 1990 Indonesia memiliki perangkat hukum 
dibidang konservasi dengan ditetapkannya Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada 
tanggal 4 Agustus 1990. Itulah sebabnya, tanggal 4 
Agustus ditetapkan melalui Peraturan Presiden (pada 
tahun 2009) sebagai Hari Konservasi Nasional (Sutedja, 
2005 dalam Santosa et al, 2010). 

Pergeseran dimaksud antara lain berupa perubahan 
paradigma dari yang semula sematamata kawasan 
perlindungan keanekaragaman hayati menjadi 
kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang 
memiliki fungsi sosialekonomi jangka panjang guna 
mendukung pembangunan yang berkesinambungan; 
beban pembiayaan pengelolaan yang semula ditanggung 
pemerintah, menjadi beban bersama pemerintah 
dan penerima manfaat (beneficiary pays principle); 
penentuan kebijakan dari top-down menjadi bottom-
up (participatory); pengelolaan berbasis pemerintah 
(state-based management) menjadi pengelolaan 
berbasis multipihak (multi-stakeholder based 
management/collaborative management) atau yang 
lebih kongkrit lagi berbasis pemberdayaan masyarakat 
lokal (local community-based), pelayanan pemerintah 
dari birokratisnormatif menjadi profesionalresponsif–

fleksibel-keberpihakkan kepada yang lemah, tata 
pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis 
serta peran pemerintah dari provider menjadi enabler 
dan facilitator. 

Perubahan paradigma tersebut mencerminkan 
suatu upaya untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan 
kawasan yang dilindungi, terpenuhinya kebutuhan 
kesetaraan, keadilan sosial dan keberadaban dalam 
pengelolaan sumber daya alam, serta terpenuhi 
keinginan para pihak untuk mengakhiri konflik tanpa 
adanya pihak yang dikalahkan (Santosa, A. 2008).

Jadi saat ini dan masa mendatang konservasi hutan 
sepatutnya dimaknai sebagai “pengelolaan perilaku 
manusia dalam pemanfaatan secara berkelanjutan” 
terhadap sumberdaya hutan dan jasa lingkungannya 
untuk mewujudkan kesejahteraan semua masyarakat 
dengan prasyarat berdasarkan nilainilai berkeadilan, 
beradab dan berdaulat, seperti apa yang diamanahkan 
dalam silasila Pancasila. 

Berbagai peraturan perundangan telah dimiliki 
dan telah pula diratifikasi konvensi internasional yaitu 
konvensi tentang konservasi keanekaragaman hayati. 
Sebagai konsensus nasional, telah disusun suatu 
Biodiversity Action Plan for Indonesia pada tahun 
1993 (kemudian diperbaharuimenjadi Indonesian 
Biodiversity Strategy & Action Plan pada tahun 200). 
Perubahan paradigma konservasi hutan dari yang 
hanya sebagai pelestarian hutan, kini juga dituntut 
untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui pemberdayaan masyarakat (resource and 
community based development). Berbekal sebutan 
negara mega-biodiversity, sudah waktunya 
konservasi Indonesia bangkit, bersanding dan berpacu 
secara global dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, 
sehat, beradab dan berkeadilan (Sutedja, 2005 dalam 
Santosa et al, 2010). 

Itulah megapa, indikator keberhasilan konservasi 
dimasa mendatang harusnya berupa terwujudnya 
kelestarian hutan beserta keanekaragaman hayati 
serta sekaligus terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
lokal. Hal ini sesuai dengan gagasan Zuhud (2013) 
tentang konsep TriStimulus AMAR (Alami, Manfaat 
dan Rela) ProKonservasi sebagai instrumen untuk 
membangun sikap dan aksi konservasi masyarakat. 
Prasyarat terwujudnya sikap dan aksi konservasi 
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masyarakat adalah adanya sirnergi stimulus alami 
(bioekologi), stimulus manfaat (ekonomi, ekologi 
dan sosial) dan stimulus relareligius. Stimulus rela 
setiap orang dan masyarakat hanya bisa terwujud jika 
dan hanya jika nilainilai berkeadilan, beradab (etika, 
moral) dan berdaulat (mandiri, bermartabat, bebas tapi 
tertib) dapat ditegakkan sepenuhnya secara kongkrit, 
konsekuen dan konsisten di dalam suatu masyarakat. 

STRATEGI OPTIMALISASI PEMANFAATAN SATWA 
LIAR SECARA BERKELANJUTAN

Merujuk permasalahan pemanfaatan satwa 
liar sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka 
strategi optimalisasi pemanfaatan satwa liar secara 
berkelanjutan pada dasarnya terdiri atas beberapa 
kegiatan strategis berupa: identifikasi/analisis manfaat 
optimal, revisi kriteria penetapan status populasi, 
penetapan kebijakan pemanenan satwa liar di habitat 
alami dan penentuan metoda penghitungan kuota 
panenan lestari. 

Identifikasi/analisisManfaat Optimal Satwa Liar
Mengingat bahwa satwa liar pada prinsipnya 

memiliki multimanfaat atau multinilai (ekonomi, 
biologi, ekologi, sosial, pendidikan/iptek dan 
nilailainnya), maka pemilihan nilai manfaat optimal 
merupakan upaya yang mutlak harus dilakukan. 
Sebagai contoh, harga satu ekor rusa timor jantan 
bila dijual untuk tujuan dikonsumsi dagingnya akan 
dibanderol dengan harga sekitar Rp 5 juta. Padahal 
jika rusa jantan tersebut dibiarkan hidup dan dipanen 
ranggah mudanya saja maka harganya bisa mencapai 
sekitar Rp. 3 juta/kg nya. Kemungkinan lain jika rusa 
jantan tersebut dijadikan satwa buru, maka selain 
harga setara dagingnya (Rp. 5 juta/ekor) akan dapat 
juga diperoleh pendapatan dari nilai trofinya yang bisa 
mencapai kisaran Rp 10 – 25 juta tergantung umur 
rusa dan keistimewaan ukuran serta bentuk tanduknya. 
Contoh lain yang mungkin lebih sederhana adalah ikan 
arwana. Harga ikan arwana hidup untuk dipelihara di 
akuarium sebagai kan hias yang mempesona bervariasi 
antara Rp 2,5 juta s/d Rp 25 juta (tergantung ukuran 
dan keelokan tubuhnya). Sangat berbeda halnya ketika 
arwana tersebut telah menjadi ikan pepes yang harganya 
tidak akan lebih dari Rp. 100.000, saja/kg nya.

RevisiKriteriaPenetapandan Re-evaluasi Status 
Perlindungan/KonsevasiPopulasiSatwa liar

Apabila dianalisis secara cermat, makakriteria 
yang mendasari penetapan status perlindungan satwa 
pada UU no 7 tahun 1999 maupun yang digunakan 
oleh IUCN dan CITES terlihat kurang jelas dan belum 
terukur sehingga bias atau faktor subjektivitas para 
pengambil keputusan masih berpeluang ikut ambil 
bagian. Untukitu, usulan menjadikan Minimum Viable 
Population (MVP) sebagai kriteria penetapan status 
populasi patut kiranya dipertimbangkan dan dikaji 
lebih dalam lagi. Nilai MVP dapat dihitung untuk 
setiap populasi, baik berdasarkan parameter demografi 
maupun faktor genetik. Angka MVP tidak hanya berupa 
ukuran populasi, tetapi terinci menurut kelas umur 
dan jenis kelamin sesuai variasi peubah fecundity dan 
angka kematian yang melekat dengan kelas umur dan 
jenis kelamin. 

Kelebihan lain dari MVP adalah bahwa hasil 
penetapan status populasi akan bersifat site-spesific 
(hanya berlaku untuk satu populasi dari spesies satwa 
tertentu). Misalnya untuks pesies rusa totol, bisa saja 
populasi rusa totol di Istana Bogor akan termasuk 
kategori satwa langka atau dilindungi dan populasi 
rusa totol di Taman Monas termasuk kategori yang bisa 
dipanen/dimanfaatkan. Demikian pula halnya untuk 
spesiesspesies satwa liar lainnya. Status populasi yang 
bersifat site-specific ini sangat sesuai dengan kondisi 
alamiahnya. Hasil penelitian Santosa et al (2015) 
menunjukkan bahwa parameter demografi 13 populasi 
monyet ekor panjang yang diamati bervariasi menurut 
lokasi pengamatan. Sebagai akibatnya, nilai MVP 
dipastikan akan berbeda sesuai dengan variasi angka 
fecundity dan angka kematiannya.

Apabila usulan revisiini bisa disepakati, maka dapat 
dibayangkan volume pekerjaan yang harus dilakukan 
secara berkala oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan serta pemangku kepentingan lainnya (LIPI, 
Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan LSM) agar 
nilai MVP untuk seluruh spesies satwa liar (minimum 
spesies satwa prioritas) dapat diketahui secara time
series di setiap site specific. Adanya data dan informasi 
tentang parameter demografipopulasidan MVP secara 
timesseries ini akan secara otomatis dapat dilakukan 
reevaluasi status populasi secara berkala termasuk 
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penentuan kuotapanenan lestarinya di setiap site 
specific.

KESIMPULAN
1. Penetapan status konservasi atau perlindungan 

satwa liar di Indonesia sebagaimana tertuang 
dalam RedData Book IUCN, CITES dan Undang
Undang RI masih belum memadai, karena belum 
didasarkan atas kriteria yang terukurdan valid 
secara alamiah maupun ilmiah. Selain itu, status 
konservasi jenis satwa yang berlaku di seluruh 
wilayah Nusantara adalah suatuhal yang sangat 
keliru, sebab parameter demografi populasi bersifat 
site-spesifik (berbeda antara populasi yang satu 
dengan lainya, walaupun untuk jenis yang sama)

2. Pemanenansatwa liar di Kawasan konservasi atau 
habitat alaminya adalah suatu “management tool”, 
harus dilakukan untuk menyeimbangkan sexratio 
atau saat terjadi “overpopulation” dan diperlukan 
untuk menjaga laju pertumbuhan maksimum serta 
pemenuhan tuntutan kebutuhan protein hewani 
masyarakat sekitar hutan.

3. Strategi pemanfaatan satwa liar secara optimal dan 
berkelanjutan berupa: identifikasi/analisis manfaat 

optimal, revisi kriteria penetapan dan reevaluasi 
status populasi, penetapan kebijakan pemanenan 
satwa liar di habitat alamidan penentuan metoda 
penghitungan kuota panenan lestari perlu segera 
direncanakan secara cermat dan komprehensif 
serta dilaksanakan secara sistimatik, efektif dan 
efisien dengan senantiasa melibatkan masyarakat 
lokal spesifik setempat sebagai subjek utama dan 
semua pemangku kepentingan lainnya.

4. Tekad dan langkah nyata ini sekaligus akan 
menunjukkan bahwa pada dasarnya pengelolaan 
kekayaaan keanekaragaman satwa liar Indonesia 
ini sematamata untuk kesejahteraan masyarakat 
banyak, teruta mamasyarakat etnik-lokal spesifik 
yang hidup turuntemurun di dalam dan sekitar 
hutan, bukan hanya sebagai objek kajian para 
akademisi dan peneliti, bukan pula jualan “spesies 
terancam punah atau langka” oleh para LSM, 
bukan juga komoditi yang diperdagangkan untuk 
keuntungan para pengusaha semata atau komoditi 
politik birokrat pemerintahan guna mendapatkan 
hibah atau bantuan dana dari donatur asing 
ataupun dari dalam negeri.
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Belajar dari pengalaman menjadi 
pegiat sosial desa hutan sejak tahun 
1991 dan pegiat LMDH sejak tahun 
2001, saya berkeyakinan bahwa 
harus ada upaya sungguhsungguh 
dan nyata untuk merubah desa 
hutan Jawa yang lekat dengan 

kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan serta 
LMDH yang masih sering di sebut siluman (ada 
lembaganya tapi tak ada aktifitasnya) menjadi desa 
hutan yang di rindukan... menjadi LMDH penggerak 
kemajuan peradaban. Dan itu harus di mulai dengan 
dua kata, yaitu “Revolusi LMDH”.

Revolusi LMDH adalah perubahan LMDH yang 
menyangkut kelembagaan dan program yang berkait 
erat dengan pokokpokok kehidupan masyarakat desa 
hutan dan berlangsung secara cepat (tanpa kekerasan) 
dengan atau tanpa perencanaan (Yang di diskusikan 
terus menerus).

Revolusi LMDH bergerak menuju:
1. Masyarakat desa hutan menjadi masyarakat

pembelajar sepanjang khayat
LMDH harus bisa memerankan dirinya menjadi
lembaga pembelajar atau tempat berlangsungnya
proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku
individu (Pesanggem, penyadap, blandong) ke
arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan
lingkungan sekitar. Seperti Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) Desa Hutan atau Forest Village 
Community Learning Centre. Bisa juga dalam
bentuk Majelis Taklim atau padepokan

2. Masyarakat desa hutan menjadi masyarakat
produktif
LMDH bukan sekedar lembaga sosial. LMDH
juga harus bisa memerankan lembaganya menjadi
lembaga ekonomi yang berfungsi untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat desa hutan secara
berkelanjutan. Seperti Lembaga Usaha Perhutanan

Sosial dan atau Koperasi 
3. Masyarakat desa hutan mendapatkan hak

perlindungan jaminan sosial
LMDH sebagai lembaga yang mewadahi para
pekerja kehutanan, wajib hukumnya memberikan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Minimalnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian, untuk mencegah terjadinya kemiskinan
akibat kecelakaan kerja dan atau kematian.
Karena itu, LMDH bisa memainkan peran menjadi
Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI)

4. Masyarakat desa hutan harus melek
teknologi informasi
Perubahan itu selalu terjadi terus dan menerus.
Masyarakat yang tidak siap berubah pasti akan
menjadi masyarakat yang tertinggal dan tergeser.
LMDH harus menjembatani masyarakat desa
hutan untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari perubahan tekonologi informasi. Jika sepuluh
tahun yang lalu LMDH bergerak untuk membuat
warga desa hutan melek aksara, maka sekarang
saatnya gerakan itu berubah menjadi gerakan melek 
teknologi informasi. Wong Alas harus lampui batas.
Global Village atau Kampung Digital bisa menjadi
alternatif program di masa mendatang.

5. LMDH yang berjejaring kuat dan tetap
mencengkeram bumi
Seperti burung rajawali yang terbang tinggi
mengangkasa, tetapi tidak lupa sarangnya. LMDH
harus memperbanyak dan semakin memperkuat
jejaring. Tidak hanya jejaring antar LMDH. Tetapi
juga jejaring dengan berbagai stakeholder. Karena
sesungguhnya hidup kita adalah bagian dari
kehidupan lainnya. Jejaring yang kuat juga harus
di dasari dengan niat tulus untuk pendidikan
dan pemberdayaan masyarakat desa hutan serta
untuk kelestarian sumberdaya hutan. Bukan untuk
kepentingan dan kepentingan personal. Apalagi

REVOLUSI LEMBAGA MASYARAKAT 
DESA HUTAN

Oleh: Adib Wong Alas
Ketua Umum Asosiasi LMDH Indonesia (ALMADHINA)
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yang sifatnya sesaat.
6. LMDH Pemberi sharing bukan penerima

Revolusi LMDH yang tak kalah pentingnya 
adalah merubah kebiasaan dan perilaku “Senang
menerima” menjadi “Senang memberi”. “Senang
memberi bagian” bukan “Senang mendapat 
bagian”. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya 
hutan harus dengan semangat memberi manfaat
sebanyakbanyaknya bagi banyak orang. Memberi
manfaat bagi mitra, juga harus memberi manfaat
kepada negara. Apapun bentuk manfaatnya.
Revolusi LMDH juga harus di lakukan dengan

melibatkan generasi muda desa hutan. Kolaborasi yang 
tua dengan pengalaman hidupnya dan anak muda yang 
berpendidikan dan memiliki kemampuan teknologi 
informasi adalah sebuah kenicyaan. Jika ini di lakukan 
maka tak ada lagi persoalan laten “LMDH di urus dan 
di kelola oleh mereka yang mampu, tetapi tidak cukup 
waktu atau di urus oleh mereka yang memiliki waktu 
tapi tidak memiliki kemampuan manajerial mengelola 
LMDH”.

Niat baik Pemerintah untuk membuat masyarakat 
desa hutan sejahtera melalui Perhutanan Sosial harus 
di jadikan kesadaran bersama dan momentum untuk 
merevolusi LMDH. Bisa jadi revolusi itu di mulai dengan 
“mengorbankan” dan atau merubah nama kelembagaan 
LMDH dengan nama baru yang memungkinkan 
keberadaannya dengan mudah di terima oleh semua 

pihak.
Seperti kata banyak temen teman “ Apapun nama 

lembaganya, kita tetap terikat sebagai masyarakat desa 
hutan”. Persatuan kita adalah persatuan masyarakat 
desa hutan dalam bingkai Persatuan Indonesia. Karena 
hutan Jawa adalah Hutan Indonesia.

Pengelolaan hutan kolaborasi kita lakukan tidak 
hanya dengan Perum Perhutani dan Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi harus 
dengan menyertakan Pemerintah. Mulai dari tingkat 
dusun, Desa hingga Pemerintah Pusat. Karena sudah 
seharusnya peengelolaan dan pembangunan kehutanan 
harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
pembangunan desa, pembangunan daerah dan 
pembangunan Nasional.

Revolusi LMDH adalah rasa syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta terima kasih 
kita kepada Pemerintah khususnya Presiden yang 
meyakini bahwa Indonesia hanya akan maju ketika 
desadesa di pinggiran hutan maju.

Dan kita akan memantik kemajuan desa hutan 
melalui “Perhutanan Sosial dengan kewirausahaan 
sosial (Wana Tani dan Wana Wisata) yang terintegrasi 
dengan perlindungan jaminan sosial (Pendidikan, 
Kesehatan dan Ketenagakerjaan) untuk mewujudkan 
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”.
.
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Untuk apa memiliki kalau tidak 
bisa memanfaatkannya sebagai
mana kalimat tersebut dijadikan 
judul nomor ini, menurut hemat 
saya adalah pertanyaan yang 
sangat cerdik diajukan oleh kaum 
bad samaritans, mengikuti istilah 

yang digunakan oleh Prof. HaJoon Chang.
Agar bisa lebih jelas melihat kemungkinan gambaran 

fenomena sosial di sekitar kita dalam memahami makna 
win-win solution apabila dua pihak akan melakukan 
kerjasama, saya sajikan matriks sebagai berikut:

Matriks Kemungkinan Solusi Kerjasama 
Antara Alpha dan Beta Apabila Terjadi Tiga Kondisi 
Kemungkinan Menang, Kalah, atau Seri dengan Peluang 
Kehadirannya Sama.

Alpha

Beta

Menang Seri Kalah

Menang 1/9 1/9 1/9

Seri 1/9 1/9 1/9

Kalah 1/9 1/9 1/9

Dari matriks ini kita dengan mudah dapat melihat 
bahwa solusi menang-menang untuk Alpha dan Beta 
peluangnya 1/9 atau 0.1111. Artinya, untuk mencapai 
posisi di luar winwin bagi Alpha dan Beta terdapat 
nilai peluang 8/9 atau 0.8888. Berdasarkan matriks 
sederhana tersebut kita mendapatkan pelajaran bahwa 
untuk mencapai solusi win-win itu tidaklah mudah 
dan memerlukan energi yang sangat besar. Sebaliknya, 
untuk mendapatkan posisi kalah bagi Alpha, misalnya, 
sangat besar senilai 3/9 atau 0.3333. Jadi, kalau kita 
maju ke dalam suatu proses kerjasama dan kemudian 
kita tidak bekerja habis-habisan maka kemungkinan 
besar kita akan berakhir dengan kalah dan pihak lain 

akan menang.
Untuk masuk ke dalam matriks di atas maka 

status Alpha dan Beta harus sama. Dalam analisis 
ekonometrika sederhana biasanya variabel status ini 
dijadikan dummy variable dengan diberi nilai 0 atau 
1. Ketika mahasiswa, cukup lama waktu yang saya
perlukan untuk memahami variabel status ini. Rasanya
jarak antara 0 dan 1 ini dekat, tetapi rupanya bisa
berjarak tak terhingga, tergantung kita meletakkan
angka pada posisi desimal di belakang koma berapa
banyak. Kalau kita letakkan tak berhingga jumlah
angka di belakang koma itu maka jarak variabel status
0 dan 1 itu tak terhingga.

Untuk lebih jelasnya, sekarang kita ambil contoh 
penerapan variabel status ini. Misalnya, S = 1 untuk 
penjajah dan S = 0 untuk yang dijajah, sebagai kasus 
studi evaluasi dampak penjajahan. Di sini sangat jelas 
terlihat jarak psiko-sosial antara yang dijajah dan 
penjajah. Hal yang serupa juga terjadi pada kasus S=1 
untuk pemilik dan S=0 untuk pekerja. Hubungan 
kedua status tersebut tidaklah setara atau tidaklah 
simetris. Bukti sederhananya adalah status pemilik 
bisa memecat pekerja dan untuk hal yang sebaliknya 
tidak bisa dilakukan.

Variabel property rights sebagaimana disampai
kan pada #81 adalah variable status sedangkan 
kemampuan kerja, keahlian, keterampilan, etos kerja 
dan halhal yang senada adalah variabel kapabilitas 
teknis/manajerial. Variable teknis/manajerial didapat 
melalui pelatihan, pendidikan dan proses serupa; 
sedangkan variable status cara memperolehnya adalah 
melalui cara lain, yaitu melalui transaksi antara Alpha 
dan Beta. Jenis transaksi ini terdiri atas tiga golongan 
besar yaitu hibah (grant), jualbeli (pasar) atau alokasi 
secara administratif (kebijakan pemerintah).

(1) UNTUK APA MEMILIKI KALAU TIDAK BISA
MEMANFAATKANNYA?

Oleh: Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, MS
www.aguspakpahan.com
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Pertanyaan untuk apa memiliki kalau tidak 
bisa memanfaatkannya  biasanya pertanyaan 
semacam ini didesakkan oleh Alpha untuk mendorong 
proses privatisasi. Kata privatisasi di sini lebih mudah 
dipahami sebagai proses menjual aset Negara seperti 
kepemilikan akan lahan untuk perkebunan, kehutanan, 
pertambangan atau jenis usaha lainnya kepada 
perusahaan swasta dalam negeri atau swasta asing. 
Rangsangan agar otak kita mengikuti arus pemikiran 
tersebut adalah disajikannya data bahwa apa yang kita 
miliki itu tidak memberikan hasil yang memuaskan atau 
bahkan merugikan apabila dilihat dengan menggunakan 
dasar kalkulasi dagang atau kalkulasi ekonomi.

Ada kekurangan dalam melihat proses berpikir 
privatisasi di atas yaitu kita membandingkan variabel 
status dengan variabel output korporasi. Dalam 
bahasa ekonominya, misalnya, kita belum melihat 
nilai atau utility dari ownership. Sedangkan pihak 
lain, Alpha, melihat the most strategic thing is 
ownership. Jadi, tidak perlu kita susahsusah ikut 
menghitung berapa nilai ownership kita ini, tentunya 
apabila kita menyadarinya. Ownership adalah bagian 
dari property rights terhadap sumberdaya yang 
memberikan kekuasaan tertinggi bagi pemiliknya untuk 
mengontrol sumberdaya yang dibicarakan, misalnya 
sumberdaya hutan (control of resources ditentukan 
oleh ownership).

Jadi, apabila kita dengan tenang memikirkan 
pemanfaatan sumberdaya kita seperti hutan ini, satu 
tahap kita sudah memilikinya yaitu ownership 
terhadap sumberdaya hutan sebagaimana yang 
dimiliki oleh Perum Perhutani, misalnya. Apa yang 
belum ada? Yang belum ada adalah kapabilitas untuk 
mewujudkan kinerja maksimum sesuai dengan 
batasbatas yang tersedia di dunia ini.

Sekarang, kalau kita mengikuti jalan pikiran 
privatisasi, apalagi kepada pihak asing, apa yang 
akan terjadi? Yang terjadi adalah kita dan anak
cucu kita akan kehilangan kesempatan kecuali untuk 
kesempatankesempatan menjadi coolie.

Apakah kehilangan kesempatan tersebut bisa terjadi? 
Sangat bisa, dan yang paling menyedihkan adalah 
apabila kehilangan kesempatan tersebut terjadi sebagai 
akibat kita menyia-nyiakan kesempatan yang 
selama ini diberikan oleh Negara. Membiarkan 

kinerja yang terus menurun dan akhirnya perusahaan 
bangkrut dengan sendirinya juga menghilangkan 
kesempatan yang diberikan oleh ownership tadi. 
Di sini kita kehilangan dua kesempatan: pertama, 
kesempatan menjual ownership sebelum bangkrut 
dan kedua kehilangan kondisi perusahaan yang masih 
bernilai positif. Pengalaman menunjukkan bahwa untuk 
mengembalikan perusahaan yang sudah bangkrut 
kembali berjalan positif sangatlah sulit.

Jadi, kita berhadapan dengan kemungkinan bahwa 
andaikan perusahaan tidak dijual, perusahaan juga 
akan bangkrut; sedangkan kalau dijual sekarang 
kita dapat pendapatan hasil penjualan kita tetapi 
kehilangan kepemilikan (ownership).

Secara prinsip sesuai dengan nilainilai dasar yang 
dianut oleh suatu bangsa atau negara biasanya ada 
pembatasan apa saja yang boleh diperjualbelikan. Yang 
jelas kemerdekaan atau kedaulatan negara tidak boleh 
diperjualbelikan. Pertanyaannya apakah penguasaan 
hutan jutaan hektar memenuhi kriteria membahayakan 
kedaulatan Negara? Dari pengalaman melihat hasil 
pengelolaan hutan negara selama kuranglebih 50 
tahun terakhir ini saya melihat ada kemungkinan 
kedaulatan negara bisa terancam apabila jutaan hektar 
hutan dikuasai oleh pihak korporasi yang tidak banyak 
memberikan dampak positif bagi pendapatan negara, 
bagi pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat 
di dalam dan di sekitar hutan dan bagi keberlanjutan 
lingkungan hidup.

JADI, APA KIRA-KIRA SOLUSINYA?
Kembali ke#81, solusi semua permasalahan besar 

kita berpulang kepada dunia pendidikan. Dalam hal 
kehutanan maka pendidikan kehutanan merupakan 
kunci bagi kita semua untuk bisa dan kuat keluar dari 
perangkap sosial yang membelenggu kita selama 
ini. Skinner dalam artikelnya “Social Traps”, di 
antara saransaran lainnya, melihat betapa strategisnya 
hadir seorang hero untuk bisa dan kuat mendobrak 
belenggu yang mengurung kita selama ini. Seorang 
hero ini bisa diartikan sebagai lembaga pendidikan 
tinggi mengingat per kelembagaan lembaga ini, 
sebagaimana juga yang terjadi di negaranegara lain, 
berperan sebagai pelopor cahaya kemajuan.

Jawaban akan pertanyaan mengapa kita perlu 
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memiliki walau kita tidak dapat memanfaatkannya 
perlu dilihat sebagai pertanyaan yang menjebak 
kita agar tetap tertinggal. Sifat patriotisme dan 
nasionalisme tetap penting mengingat kedaulatan 
negara bisa berkaitan dengan kehilangan kontrol 
atas tanah air dalam bentuk wilayah hutan yang 
sangat luas. Berbeda halnya apabila yang kita 
jual itu kepemilikan pabrik penggergajian, 
misalnya. Di sinilah persyaratan keharusan yang 

harus lahir, hidup dan berkembang di dalam diri 
para pengurus dan pengelola Perum Perhutani dan 
INHUTANI, misalnya, untuk mengejar ketertinggalan 
dalam kapabilitas yang mungkin dicapai (frontier) 
dalam rangka mengisi sebaikbaiknya kesempatan yang 
telah diberikan Negara. Pedidikan Tinggi Kehutanan 
perlu membangun visi dan orientasi sistem pendidikan 
sejalan dengan kondisi yang perlu diciptakan 
sebagaimana telah diuraikan di atas.

(2) PROPERTY RIGHTS DAN KELESTARIAN HUTAN
Saya sengaja menggunakan istilah property rights 
dengan maksud agar apabila kita diskusi dengan 
pihak asing kita membicarakan “barang yang sama”. 
Mengapa perlu mempertimbangkan pemahaman pihak 
asing? Jawabannya sangat sederhana bahwa halhal 
yang berkaitan dengan kedaulatan, kita memerlukan 
dukungan pihak asing. Misalnya, kemerdekaan kita 
baru diakui berlaku apabila ada pihak negara asing 
yang memberikan pengakuan kemerdekaan kita itu. 
Kemerdekaan mengurus hutan juga akan mengandung 
dukungan pihak asing mengingat secara intrinsik 
manfaat hutan yang kita miliki itu menciptakan 
dampak positif, yang biasa dinamakan dengan istilah 
eksternalitas positif; atau dampak negatif yang biasa 
dikatakan eksternalitas negatif. Kita bisa mengajak 
pihak asing turut membangun dan memelihara hutan
hutan kita secara riil bukan hanya lewat kritikan saja. 
Dengan demikian, tradisi berpikir mereka yang sering 
mengatakan bahwa tidak ada makan siang yang 
gratis berlaku juga dalam masalah kontribusi hutan
hutan kita terhadap lingkungan dunia. Saya pernah 
menyampaikan pemikiran semacam ini pada 1996 
ketika diminta menyampaikan pandangan dalam 
rapat negaranegara berkembang dan negaranegara 
dalam transisi di Tokyo, Jepang, yang dihadiri juga 
oleh utusan dari Bank Dunia, ADB dan tentu saja 
Japanese Development Bank. Pada saa itu kurang
lebihnya saya menyampaikan bahwa kita menebang 
pohonpohon di hutan, menangkap ikan di lautan, dan 
memanfaatkan kendaraan bermotor yang mempolusi 
kotakota besar pada intinya adalah memberikan 
manfaat kepada industri atau masyarakat negara 

maju mengingat sebagian besar rakyat Indonesia 
tidak mendapatkan maanfaat rill dari “perusakan” 
sumberdaya alam dan lingkungan tersebut. Artinya, 
kita telah memberikan kontribusi nyata berupa 
produksi bahanbahan baku atau bahan mentah 
tetapi eksternalitas negatifnya hanya kita yang 
“menikmatinya”. Kita perlu menciptakan sistem 
property rights yang bisa menginternalisasi manfaat 
yang kita supply gratis ke masyarakat dunia selama ini.

Apa sih hutan itu dan apa kaitannya dengan 
eksternalitas? Biasanya definisi hutan terdiri atas 
elemen: masyarakat pohon sebagai inti ekosistem, 
masyarakat pohon tersebut tajuknya sambung 
menyembung secara horisontal; secara vertikal juga 
terdapat strata isi ekosistem yang beraneka ragam 
(tanaman, binatang, mirkoorganisme) mulai dari 
tanah hingga puncak tajuk; arealnya cukup luas; dan 
terakhir, ditetapkan sebagai kawasan hutan apabila 
itu merupakan hutan negara. Istilah kawasan hutan 
ini sering menjadi polemik antarpihak mengingat 
kondisi kawasan hutan itu bisa saja tidak berisi hutan 
melainkan merupakan lahan gundul.

Jadi, secara yuridis kita bisa mengidentifikasi 
adanya ekosistem hutan di dalam lingkup tanah
tanah masyarakat dan ekosistem hutan di dalam 
lingkup kekuasaan negara yang disebut kawasan hutan. 
Sistem property rights ini melahirkan konsep property 
rights yang sering dikenal dengan terminologi: hutan 
milik individu, hutan milik adat, hutan milik Negara. 
Di mana letaknya hutan “milik” korporasi? Korporasi 
berada pada kawasan hutan milik Negara atau 
bisa saja pada kawasan hutan milik di luar kawasan 
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untuk melihat kondisi ini adalah penerapan sistem 
property rights Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan 
perkebunan atau penerapan HPH/HTI untuk kasus 
usaha kehutanan.

Sebagai pembanding ekstrim dari kasus yang 
saya uraikan di atas adalah kasus Maori yang bisa 
kita ambil sebagai bahan pembelajaran. Walaupun 
bukan berupa hutan, yaitu berupa sumberdaya 
perikanan laut, kasus di Selandia Baru menarik untuk 
dijadikan pembelajaran bagaimana melahirkan proses 
kontinuitas atau evolusi dari hukum adat ke hukum 
formal. Hukum adat merupakan aturanaturan yang 
dipedomani oleh masyarakat tetapi belum dikodifikasi 
dalam bentuk hukum tertulis. Untuk kasus bangsa 
Maori di Selandia Baru proses melahirkan hukum 
formal untuk kelestarian pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya perikanan lautnya ternyata sangat 
sederhana yaitu Pemerintah Inggris mengambil hukum 
adat bangsa Maori kemudian mengalihkan menjadi 
hukum tertulis dan diundangkanlah setelah semuanya 
lengkap. Dalam kasus bangsa Maori ini yang terjadi 
bukan mengganti hukum tetapi hanya memperkuat 
status hukum tersebut tanpa mengubah atau mengganti 
isinya dengan cara mengkodifikasi menjadi hukum 
tertulis dan menetapkannya sebagai hukum formal.

Mengapa mengangkat kasus bangsa Maori ini 
merupakan hal yang penting? Karena Indonesia ini 
rumahnya ribuan suku dengan adatistiadatnya yang 
berkaitan dengan hutan. Kondisi ini perlu dilihat 
sebagai sumber kekuatan perekatpemersatu bangsa 
dan sekaligus juga sebagai sumber kemakmuran 
sebagaimana kita melihat hutanhutan di Finlandia, 
misalnya. Mengapa ini kita perlukan?

Sekarang mari kita mulai melakukan evaluasi 
perkembangan pemanfaatan hutan selama ini. 
Patokan bisa kita ambil pemanfaatan hutan setelah 
diundangkannya UUP Kehutanan 1967. Undang
undang ini mirip dengan Agrarischwet 1870 yaitu 
undangundang yang mengundang investasi swasta 
masuk ke dalam hutan. Data menunjukkan bahwa 
hasil dari penerapan sistem semacam ini tidak 
melahirkan industri perkayuan yang menjadi tumpuan 
pendapatan devisa, penciptaan kesempatan kerja 
dan pendapatan masyarakat serta kelestarian hutan
hutan alam Indonesia. Yang tersisa hanyalah hutan 

hutan Negara. Namun, kemungkinan itu kecil sekali 
mengingat sifatsifat sumber interdependensi hutan 
itu tidak dapat 100% bisa dikendalikan oleh property 
rights atau kepemilikan. Dalam sistem kepemilikan 
common ownership kita mengenal istilah the tragedy 
of the commons, yang disuarakan oleh G. Hardin; 
dalam sistem kepemilikan publik kita mengenal juga 
banyak kasus kehancuran hutan akibat eksploitasi 
yang berlebihan; dan dalam kepemilikan individu
individu ternyata bisa berkembang juga hutanhutan 
yang baik sebagaimana yang banyak dijumpai 
pada hutanhutan milik pribadi di negaranegara 
Skandinavia.

Jadi, kalau kita menyaksikan keragaman performa 
hutan menurut property rights systems yang 
melandasinya, faktor penting apa yang ikut bermain 
dalam menentukan kelestarian hutan?

Saya jadi ingat buku “Bad Samaritans” karya 
HaJoon Chang (2007). Buku ini menguliti habis 
dengan menunjukkan bahwa perdagangan bebas 
adalah mitos dan kemenangan bersaing pihak yang 
kuat dilakukan dengan melembagakan “hukum atau 
rules” yang “membohongi” pihak yang lemah. Chang 
mengibaratkan bersaing itu dengan naik dari lantai 
bawah ke lantai atas. Yang terjadi adalah teriakan 
ayo lembagakan persaingan untuk kemakmuran kita 
semua, sayangnya pihak yang berteriak itu sudah 
berada di lantai atas. Bukan hanya itu: tangga untuk 
naik ke lantai atas sudah dia ambil dan kita tidak dapat 
menggunakannya lagi.

Jadi, dunia ini penuh akal-kalan atau dapat 
dikatakan juga penuh tipu-muslihat. Hebatnya, 
tipu muslihat tersebut pipahami sebagai kebaikan, 
sebagaimana diceritakan dalam buku Bad Samaritans 
di atas. Penerapan property rights system atas 
sumberdaya pada suatu wilayah atau negara di mana 
penduduk sebelum negara yang dibicarakan sudah 
hadir terlebih dahulu dapat dikatakan sebagai suatu 
penerapan perubahan sistem sosial budaya yang 
bersifat tidak kontinu dengan cara pergantian secara 
paksa. Apabila Negara adalah N, dan penduduk adalah 
P, maka dengan pergantian property rights systems 
lama dengan property rights systems baru terdapat 
kemungkinan akan terjadinya situasi disharmonis 
antara N dan P. Ilustrasi yang paling gampang 
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rusak akibat eksploitasi yang berlebihan. Bagaimana 
dengan dilembagakannya Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1972 Tentang 
Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau 
yang dikenal dengan Perum Perhutani? Data juga 
menunjukkan bahwa pencapaian kelestarian hutan 
merupakan hal yang akan sangat sulit dicapai atau 
mungkin tidak mungkin. Apakah sistem property 
rights hutan yang sudah diterapkan sekitar 50 tahun 
itu akan terus dilanjutkan?

Sistem peraturan perundangan ini sekarang sedang 
diproduksi dengan format baru yang dikenal dengan 
UndangUndang Cipta Kerja Indonesia. Alangkah 
pentingnya apabila hutan dilihat dari sudut pandang 
yang berbeda dengan, misalnya industri atau pabrik 
atau bahkan dari model perkebunan sekalipun. Pada 
awal tulisan ini saya menggunakan istilah ekosistem. 
Memang istilah ekosistem ini sangat tergantung dalam 
menentukan batasbatasnya tetapi planet tempat kita 
dan anak keturunan kita serta semua makhluk di 
bumi ini bisa hidup terus secara berkelanjutan hanya 
apabila bumi ini memiliki hutan yang mencukupi untuk 
maksud tersebut.

Siapa di antara kita yang secara fisik paling dekat 
dengan hutan? Tentu masyarakat yang tinggal di dalam 
hutan. Ketika menjalankan Praktek Umum (PU) 
tahun 1977 saya dan kawankawan sempat termenung 
menyaksikan mengapa para pesanggem di hutan 
jati walaupun mereka itu adalah penentu kelestarian 
hutan jati tingkat kehidupnya berada pada tingkat yang 
paling miskin?

Garagara pertanyaan ini kami membuat surat 
kepada Dekan Fahutan pada waktu itu, yaitu Bapak 
Prof. Dr. Rahardjo Suprapto, dikirim dari Saradan. Kami 
kena marah dan Prof. Dr. Rudy Tarumingkeng yang 
ketika itu menjabat Rektor UNCEN, menengahi. Kami 
pada waktu itu menuding kepada sistem pendidikan 
kehutanan yang belum mampu membangun sistem 
pendidikan yang memerdekakan pesanggem. Sebagai 
mahasiswa pada waktu itu, kami sendiri tidak bisa 
mengerti mengapa analisa kami sampai pada sistem 
pendidikan. Sekian puluh tahun atau lebih (kalau 
diukur dari tahun 2020 ke 1977 adalah 43 tahun) 
semakin hari saya semakin mengerti. Kuranglebihnya: 
Property rights penting tetapi pendidikan 

adalah intinya.

MENGAPA DEMIKIAN?
Pada intinya pendidikan adalah proses menjadikan 

manusia sebagai manusia. Adapun property rights 
adalah mengeluarkan pihak lain atas apa yang 
dimiliki seseorang/lembaga sebagai akibat dimilikinya 
rights oleh A terhadap property dimaksud. Jadi, dalam 
konsep property rights terdapat dua hal sekaligus 
terjadi yaitu kalau A memiliki hutan, maka hutan 
bukan milik B, C, dan seterusnya. Property rights 
dalam bentuk ownership atau kepemilikan bersifat 
incompatible. Sifat inkompatibilitas ini apabila 
diterapkan pada hutan juga tidak akan efektif untuk 
mewujudkan kelestarian hutan mengingat sifatsifat 
intrinsik hutan yang sangat kompleks. Uraian lengkap 
tentang sifat intrinsik dari sumberdaya seperti hutan 
secara lengkap dapat dibaca dalam buku A. A. Schmid, 
Conflict and Cooperation: Institutional and behavioral 
economics, Blackwell Publishing 2004.

Sebelum kita masuk ke uraian sifatsifat hutan yang 
sangat kompleks, kita coba melihat budaya berpikir 
kita dalam menyelesaikan permasalahan publik yang 
sifatnya lebih sederhana dibandingkan mengelola 
hutan. Kita ambil contoh sampah. Sampai sekarang kita 
belum bisa menyelesaikan permasalahan persampahan 
walaupun semua perangkat legal dan institusional serta 
dana dan sumberdayanya sudah dipersiapkan Negara. 
Di sinilah letak permasalahannya: rasionalitas individu 
yang terbatas (bounded rationality) yang dihadapkan 
pada adanya kondisi ignorance melahirkan perbuatan 
atau perilaku tidak mementingkan kepentingan 
masyarakat. Solusi untuk menyelesaikan masalah 
ini pada dasarnya adalah sistem pendidikan yang 
melahirkan perilaku yang sering diistilahkan learned 
behavior. Learning itu sendiri dipahami sebagai proses 
perubahan perilaku akibat dari hadirnya pengetahuan 
(knowledge) baru. Dengan demikian menurut 
konsep learning pengetahuan baru ada kalau telah 
menyebabkan perubahan perilaku atau menurut istilah 
von Hayek endogenized knowledge. Secara sederhana 
dalam bahasa kita adalah bahwa pengetahuan itu sudah 
dimiliki oleh para pelaku ekonomi atau pengambilan 
keputusan apabila mereka atau kita semua sudah 
mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari.
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Siapa yang peduli terhadap kelestarian hutan 
ketika kita semua akan kembali ke rakhmatullah 
sebelum kita bisa menikmati hutanhutan yang kita 
tanam atau tumbuh alami sebagai hasil permudaan 
alam? Sistem hukum atau property rights penting 
tetapi ia harus kompatibel dengan prasyaratprasyarat 
yang melahirkan kesadaran bahwa hutan itu menjadi 
bagian integral keberlanjutan kehidupan ummat 
manusia. Kirakira kondisi apa yang diperlukan dari 
peraturan perundangan atau property rights yang 
kompatibel dengan maksud di atas?

Apabila kita gunakan arus materi-benefit maka 
masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar 
kawasan hutan haruslah menerima manfaat akan 
kehadiran hutan itu sendiri. Demikian juga masyarakat 
dunia yang tempat tinggalnya jauh dari kawasan 
hutan tetapi menikmati lingkungan hidup yang 

sebelumnya “gratis” atas beban masyarakat miskin 
di dalam dan di sekitar hutan, nanti turut “membeli” 
jasa layanan ekosistem hutan bagi masyarakat dunia. 
Kita perlu merangsang model gerakan masyarakat 
dunia bukan lagi model Green Peace yang kerjanya 
memojokkan negaranegara berkembang tetapi model 
New Green Peace yang berinvestasi membangun, 
memelihara dan menjaga ekosistem hutan di negara
negara berkembang. Bagaimana caranya?

Mari kita ambil gagasan apa yang terjadi pada 
perusahaan besar yang sudah melakukan penjualan 
saham ke publik (Go Public). Di sini kita tidak bicara 
penjualan ribuan atau bahkan ratusan ribu hektar 
lahan hutan yang dikelola Perum Perhutani, misalnya. 
Kita membuat suatu sistem yang lebih fleksibel, lebih 
adaptif dan lebih mengandung makna penyelamatan 
masa.

aphi_forest www.rimbawan.comAPHI_forestaphi.forestAPHI Forest aphi@rimbawan.com ©Humas APHI 2021

Keanggotaan APHI sampai saat ini meliputi 418 
perusahaan, terdiri dari 212 IUPHHK-HA, 
199 IUPHHK-HT, dan 7 IUPHHK-RE. 

Merupakan organisasi yang beranggotakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan (IUPHH), yang berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi 
konsultasi, fasilitasi dan penguatan jaringan, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
pengusahaan hutan, dalam rangka mendorong kegiatan usaha yang bertanggung jawab, 
akuntabel, transparan dan profesional. APHI bertujuan mengembangkan, meningkatkan 
dan mendukung usaha para anggotanya sesuai kaidah peraturan perundangan dalam 
rangka meningkatkan nilai hutan yang lestari dan berdaya saing.
Informasi lengkap mengenai APHI bisa dilihat di www.rimbawan.com

ANGGOTA APHI

Selamat Hari Bhakti Rimbawan 

ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)

dan Hari Bumi Sedunia 2021
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Rubrik Apa dan Siapa MRI 
Volume 68 ini menampilkan 

figur Prof. (Em) Dr. Soenardi 
Prawirohatmodjo, B.S.F. seorang 
Guru Besar pada Fakultas 
Kehutanan Universitas Gajah 
Mada Yogyakarta, yang beberapa 
kali menjabat sebagai Dekan 
Fakultas Kehutanan UGM (4 
periode), Dekan Pasca Sarjana 
UGM dan terakhir meskipun 
sudah pensiun (Guru Besar 
Emeritus) menjabat Sekretaris 
Senat UGM.

Sosok pria yang 
berpenampilan kalem, tenang dan 
murah senyum tapi berwibawa 
ini kini telah berumur 92 tahun, 
suatu usia yang cukup panjang 
yang telah dianugerahkan oleh 
Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Pak Soenardi dilahirkan di Wonogiri, sebagai anak 
ke5 dari 10 bersaudara, pada tanggal 8 Maret 1929 dari 
pasangan suami isteri, ayah M. Ng. Prawirohatmodjo 
bin Mangkutomo dan ibu R. Ay. Mujinah binti Prawiro 
Puspito. Ayahnya pada saat beliau dilahirkan bekerja 
sebagai guru Tweede Inlandse School/vervolgschool 
(sekarang SD) di Wonogiri, tiga tahun kemudian yaitu 
tahun 1932 diangkat sebagai Kepala Sekolah di suatu 
desa dekat Kota Kebumen, dan tahun 1950 ayahnya 
dipindah ke kota Kebumen sebagai Penilik Sekolah.

Riwayat pendidikan pak Soenardi adalah sangat 
menarik, karena penuh rintangan dan perjuangan. 
Beliau mengalami kehidupan belajar di tiga jaman, 
yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan 
Jepang, dan awal Kemerdekaan yang penuh pergolakan 
dan kekacauan.

Pertama masuk sekolah di Hollands Inlands School 
(HIS= SD Belanda) di Kebumen. Belum sempat tamat 

pada tahun ke7 (lama 
belajar di HIS 7 tahun), 
keburu Jepang datang 
pada tahun 1942 dan 
sekolah menjadi Sekolah 
Rakyat 6 tahun. 

Setelah lulus Sekolah 
Rakyat tahun 1942, pak 
Soenardi meneruskan 
sekolah di SMP II Negeri 
Yogyakarta. Setelah 3 
tahun mestinya sudah 
tamat, namun sesudah 
proklamasi kemerdekaan 
tahun 1945, tahun ajaran 
diperpanjang 6 bulan, 
sehingga baru lulus tahun 
1946.

Sesudah lulus SMP, 
kemudian masuk ke SMA 

Kotabaru (sekarang SMA 3). Masa itu adalah masa 
perjuangan sehingga proses belajar mengajar situasinya 
sama sekali tidak tenang. Pak Soenardi berhasil naik 
kelas II pada tahun 1947.

Suasana yang tidak tenang ini semakin hari 
semakin kacau tatkala terjadi clash ke1, 21 Juli 1947. 
Para pelajar sebagian besar menggabungkan diri pada 
kesatuankesatuan perjuangan melawan Belanda, 
seperti Mobilisasi Pelajar dan Tentara Pelajar. Pak 
Soenardi mulamula sebagai anggota Mobilisasi 
Pelajar yang akhirnya diinterogasikan dalam Tentara 
Pelajar Batalion 332/C. Pada pertempuran di seberang 
sungai Luk Ulo Kebumen, beberapa teman sekelasnya 
anggota Tentara Pelajar telah gugur di pertempuran di 
desa Sidobunder, dimana sekarang berdiri monumen 
Sidobunder. 

Sesudah gencatan senjata, pak Soenardi baru masuk 
sekolah lagi pada bulan September 1948. Namun belum 
sampai satu kwartal masuk sekolah, terjadilah Clash II, 

Prof. (Em) Dr. SOENARDI PRAWIROHATMODJO, B.Sc, B.S.F.
Oleh: Ir. Sudarto HS

Pengasuh MRI
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yaitu saat tentara Belanda menyerbu Yogyakarta yangg 
terkenal dengan sebutan “doorstood naar Jogya”

Pada saat pengungsiannya ke daerah Bantul, pak 
Soenardi diminta untuk membantu TNI sebagai tenaga 
perjuangan non organik. Pada bulan Juni 1949 pak 
Soenardi diberi tugas sebagai anggota organik TNI 
dengan pangkat Sersan. Karena mendapat gaji yang 
lumayan pada waktu itu, pak Soenardi hampir lupa 
akan tugas meneruskan sekolah.

Waktu itu sudah tahun 1950. Karena malu kembali 
ke SMA Kotabaru, karena mantan kawankawan 
sekelasnya dulu sudah dua kelas lebih tinggi, maka 
pak Soenardi memutuskan pindah ke SMA de Brito 
Yogyakarta dan diterima di kelas II, dan lulus tahun 
1952 pada waktu umurnya 23 tahun lebih.

Sesudah lulus SMA banyak peluang untuk 
meneruskan studi atau bekerja. Banyak Akademi 
kedinasan yang membuka kesempatan, tapi tawaran 
beasiswa dari Jawatan Kehutanan untuk belajar di 
jurusan kehutanan lebih menarik. Maka masuklah pak 
Soenardi sebagai mahasiswa di Fakultas Pertanian dan 
Kehutanan UGM pada tahun 1952.

Untuk Tingkat I (Propadeuse) beberapa mata 
kuliah dasar seperti Kimia, Fisika, Genetika, Botani, 
Zoologi, masih diselenggarakan bersama antara 
Fakultas fakultas Pertanian, Kedokteran, Kedokteran 
Gigi, Farmasi, dan Kedokteran Hewan sehingga kelas 
mencapai 500 orang mahasiswa. Bisa dibayangkan 
betapa beratnya untuk menangkap isi mata kuliah 
dengan baik. Oleh karena itu banyak mahasiswa yang 
datang sangat pagi agar bisa duduk di depan. 

Pendidikan tinggi masih menganut sistim bebas, 
artinya mahasiswa bebas untuk menempuh ujian atau 
tidak. Ujian ujian diadakan secara lisan. Apabila dalam 
waktu 3 tahun tidak lulus Propadeuse mahasiswa 
dikeluarkan (DO=Drop Out ). Itulah sebabnya banyak 
mahasiswa yang gugur ditingkat propadeuse, pindah 
fakultas lain atau bekerja.

Dengan sistim pendidikan bebas seperti itu, 
Alhamdulillah Pak Soenardi berhasil lulus tingkat I 
bulan September 1954 (2 tahun) yang termasuk cepat 
pada waktu itu.

Pada tahun 1957 pak Soenardi berhasil lulus Sarjana 
Muda (B.Sc.) sehingga menjadi mahasiswa tingkat 
Doktoral. Di tingkat ini mahasiswa wajib menyusun 

skripsi 5 buah dan tanpa bimbingan yang jelas. 
Dengan sistim pendidikan seperti ini harapan utuk 

segera lulus Ir. tidak bisa terpenuhi. Tingkat doktoral 
yang seharusnya 2 tahun bisa molor sampai 34 tahun, 
bahkan ada mahasiswa yang terus keluar (karena 
tidak ingin jadi mahasiswa abadi) dan bekerja dengan 
menggunakan ijazah Sarjana Muda. 

Dalam situasi pendidikan seperti itu, datanglah 
tawaran untuk tugas belajar di Canada untuk studi 
sampai mencapai derajat B.S. (S1 sistem Amerika). 
Mahasiswa yang mendaftar 8 orang, tetapi akhirnya 
yang dapat ijin dari Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan hanya 3 orang termasuk pak Soenardi.

Lama pendidikan S1 di Canada 5 tahun, tapi karena 
program B.Sc. (Sarjana Muda) UGM lamanya 3 tahun, 
maka pak Soenardi dapat diterima di 2 tingkat terakhir 
di Faculty of Forestry, University of British Columbia. 
Mulai kuliah bulan September 1959 dan diwisuda 
bulan Mei 1961 , mendapat gelar Bachelor of Sciense 
in Forestry disingkat B.S.F. Gelar ini di Indonesia 
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setara 
dengan Sarjana. 

Setelah menjadi staf pengajar selama 16 tahun, 
dan memangku jabatan Dekan Fakultas beberapa kali, 
pada tahun 1974 pak Soenardi mendapat kesempatan 
tugas belajar di Australia, yaitu di Faculty of Sciense, 
Australian National University, dan pada tahun 1978 
dalam usia 49 tahun, beliau memperoleh gelar Ph.d. 

Pak Soenardi dikenal sebagai sosok dosen dan 
pemimpin yang murah senyum, tapi disiplin, tegas, 
lugas dan berwibawa. Ditengah tengah mahasiswa selalu 
memberikan semangat untuk belajar dan berkarya, 
dilingkungan dosen dan karyawan disenangi tapi 
disegani, memberikan penghargaan kepada siapapun 
yang bekerja keras, dan memberi sangsi tanpa pandang 
bulu bagi yang melanggar aturan. Oleh karena sifat dan 
kepribadiannya yang demikian, maka tak heran jika 
dalam perjalanan kariernya pak Soenardi dipilih untuk 
beberapa kali memegang pimpinan/pengurus Fakultas 
dan jabatan lainnya. 

Sekembalinya dari tugas belajar di Canada , pak 
Soenardi dipilih dalam rapat Dewan Guru (Dewan 
Dosen) menjadi Sekretaris Dekan Fakultas Pertanian 
dan Kehutanan UGM, periode 19621963 mendampingi 
Dekan terpilih waktu itu adalah Ir. Soedarsono 
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Hadisaputro (almarhum).
Kemudian oleh Menteri PTIP (Perguruan Tinggi 

dan Ilmu Pengetahuan), pada tahun itu juga Susunan 
kepengurusan dirubah, dan Pak Soenardi menjadi 
Pembantu Dekan III (Urusan Kemahasiswaan).

Pada tahun 1963 Fakultas Pertanian dan Kehutanan 
dipecah menjadi 3 Fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, 
Fakultas Tehnologi Pertanian, dan Fakultas Kehutanan. 

Sebagai suatu Fakultas yang baru, Fakultas 
Kehutanan perlu Kepengurusan. Maka telah terpilih, 
sebagai Dekan adalah seorang Dosen yang paling 
senior yaitu Ir. Soedarwono Hardjosoediro, dan sebagai 
Pembantu Dekan I pak Soenardi, dan sebagai Pembantu 
Dekan II adalah Ir. Ahmad Sulthoni, untuk periode 
19631966.

Sebagai Fakultas baru banyak hambatan yang 
dihadapi. Keadaan anggaran Fakultas sangat kecil/
hampir tidak ada bahkan Fakultas harus mencari 
sendiri dengan segala cara. 

Dalam kondisi yang serba susah ini pak Soenardi 
masih berusaha dengan modal seadanya untuk 
membangun jururan Tehnologi Hasil Hutan beserta 
kelengkapannya sehingga akhirnya bisa menarik 
mahasiswa untuk mengambil program studi ini. 

Yang lebih menyusahkan pada periode ini adalah 
periode Nasakom, sehingga mahasiswa bahkan dosen 
terkotak kotak dalam kelompok/aliran Nas (Nasionalis). 
A (Agama) atau Kom (Komunis). Puncak dari situasi 
adalah terjadinya peristiwa G30S/PKI 1965. Akibat dari 
peristiwa ini adalah terjadinya screening terhadap para 
mahasiswa, staf pengajar maupun karyawan. Terjadilah 
penonaktifan orangorang/oknumoknum yang diduga 
terlibat dalam peristiwa G30S. 

Tahun 1966 terjadi pergantian Pengurus Fakultas 
Kehutanan untuk masa jabatan 19661969. Pak 
Soenardi tidak terpilih menjadi pengurus. Sebagai 
Dekan terpilih adalah Ir. Oemi Hani’in Suseno, dibantu 
oleh 3 Orang Pembantu Dekan. 

Periode ini Fakultas Kehutanan masih disibukkan 
oleh penyelesaian kasuskasus yang ada hubungannya 
andeng G30S, dan juga kondisi anggaran yang 
memprihatinkan. Terjadi eksodus staf pengajar untuk 
bekerja diluar, lebihlebih karena mulai beroperasinya 
HPH di luar jawa. Akhirnya hanya lebih kurang 13 staf 
pengajar tetap yang bertahan.

Pada tahun 1969 terjadi pergantian Pengurus 
Fakultas untuk periode 19691971. Pak Soenardi terpilih 
menjadi Dekan dan dibantu oleh seorang Sekretaris 
Ir. Ahmad Sulthoni. Pada periode ini ditandai oleh 2 
peristiwa penting, yaitu mulai ramai beroperasinya 
HPH di luar Jawa dan mulai dibukanya kerjasama 
dengan Universitasuniversitas di Amerika Serikat yaitu 
dengang Midwest Universities (Universitas Madison, 
Minnesota, Illionis, Michigan State , dan juga North 
Carolina) yang dikenal dengan nama singkatan MUCIA 
(Midwest Universities Consortium for International 
Activities).

Kedua peristiwa ini sedikit banyak mempunyai 
dampak terhadap kelancaran proses belajar. Daya tarik 
untuk bekerja di luar lebih besar sehingga semakin 
sulit untuk merekruit dosen baru dari para lulusan, 
dan pengiriman dosen untuk meneruskan belajar di 
Amerika Serikat diprioritaskan pada dosendosen 
senior agar tidak terkena pembatasan umur. 

Untuk mengatasi kekosongan beberapa dosen ini 
direkruit tenagatenaga sarjana kehutanan yang bekerja 
di luar Fakultas sebagai dosen luar biasa.

Selain dua peristiwa tersebut di atas, suatu 
peristiwa yang memprihatinkan pada periode ini 
adalah terjadinya pembocoran ujian beberapa mata 
kuliah yang sulit di tingkat 1 oleh salah seorang oknum 
di Bagian Pengajaran. Semua ujian yang bocor terpaksa 
diulang kembali dan pelaku pembocoran dikeluarkan. 
Para mahasiswa yang terlibat secara diamdiam 
mengundurkan diri karena malu.

Pada tahun 1971 pak Soenardi terpilih kembali 
sebagai Dekan Fakultas Kehutanan periode 1971
1973. didampingi Ir. Imam Abdul Rachman sebagai 
Sekretaris.

Dalam periode jabatan ini, pada tahun 1972 pak 
Soenardi diberi kesempatan untuk mengikuti seminar 
University Administration selama 1 bulan di Madison 
Winconsin dan disambung dengan kunjungan ke 
beberapa Universitas yang tergabung dalam MUCIA 
dan juga mengunjungi para dosen yang sedang belajar 
disana.

Namun selama perginya, di Fakultas Kehutanan 
terjadi kebakaran Laboratorium Teknologi dan 
Silvikultur yang masih jadi satu dengan Fakultas 
Pertanian UGM. Kebakaran ini telah memusnahkan 
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fasilitas laboratorium yang masih terbatas dan naskah
naskah penting. 

Untunglah pada waktu itu segera dapat dihimpun 
bantuan dana dari para pemegang HPH yang 
dikoordinir oleh Direktur Jenderal Kehutanan, dan 
juga dari Rockefeller foundation dan MUCIA, sehingga 
gedung yang terbakar dapat segera di rehabilitasi.

Peristiwa lain yang sangat berkesan adalah 
terjadinya Demo Mahasiswa pada tahun 1973. Demo ini 
memprotes lamanya kelulusan sebagai Sarjana karena 
adanya matakuliah yg sangat sulit justru pada tingkat 
akhir. Sebetulnya kelambatan studi ini juga berkaitan 
dengan kurangnya dosen pembimbing karena ditinggal 
tugas belajar tersebut diatas. 

Pada bulan September 1973 masa jabatannya 
sebagai Dekan berakhir dan tidak dapat dipilih 
kambali. Maka pak Soenardi baru bisa memfokuskan 
rencana studinya ke Australia. Pada bulan Maret 
1974 pak Soenardi berangkat ke Australia untuk 
belajar pada Department of Forestry, the Australian 
National University di Canberra. Pada tahun1978 pak 
Soenardi berhasil menyelesaikan study Doktornya dan 
memperoleh gelar Ph.D. 

Pada tahun 1978 kondisi Fakultas dan staf pengajar 
tampak lebih makmur karena sudah tersentuh oleh 
iklim pembangunan jaman Orde Baru. Fakultas 
banyak menerima pemesanan proyekproyek studi 
dan kegiatan dari pelbagai instansi pemerintah, seperti 
Kehutanan, Pekerjaan Umum, Transmigrasi dan 
lain lain. Tentu saja kehidupan staf pengajar makin 
membaik dan perekrutan staf pengajar baru juga 
lancar. Dengan demikian sekembalinya dari Autralia, 
pak Soenardi terbebas dari tugastugas administrasi 
sehingga dapat melakukan kegiatan lainnya terutama 
kegiatan penelitian yang sangat penting untuk kenaikan 
pangkat.

Dengan menggunakan laporanlaporan hasil 
penelitian selama itu, pada tahun 1982 oleh Dekan 
diusulkan menjadi Guru Besar dan pada tahun 1983 
resmi diangkat sebagai Guru Besar Golongan IVd pada 
umur 54 tahun.

Pada tahun 1982, pak Soenardi terpilih lagi sebagai 
Dekan Fakultas Kehutanan periode 19821985 (masa 
jabatan Dekan dinaikkan 3 tahun), dan ditambah pada 
periode berikutnya 19851988. Sehingga pak Soenardi 
menjabat Dekan 2 periode, maka masa jabatannya 
menjadi 6 tahun yang berakhir pada tahun 1988. 

Pembinaan staf pengajar pada waktu itu telah 
menghasilkan staf pengajar tetap sebanyak 78 orang 
diantaranya termasuk Guru Besar 10 orang, Doktor 
(S3) 16 orang, Magister (S2) 16 orang dan Sarjana (S1) 
18 orang.

Sesudah masa jabatannya sebagai Dekan Fakultas 
Kehutanan berakhir pada tahun 1988, pak Soenardi 
berpikir sudah dapat bersantai dan terbebas dari tugas
tugas jabatan seperti yang sudahsudah. Ternyata 
setelah lebih kurang satu tahun pak Soenardi diberi 
amanah untuk mengemban tugas diangkat sebagai 
Dekan Fakultas Pasca Sarjana UGM suatu jabatan 
yang sangat bergengsi dan banyak diminati. Jabatan 
ini kemudian mengalami perubahan menjadi Direktur 
Pasca Sarjana dengan kedudukan setingkat Dekan 
Fakultas. Jabatan ini dipangkunya hingga masa pensiun 
pada tahun 1994 atau selama 5 tahun.

Rupanya Tuhan belum mengijinkannya untuk 
beristirahat meskipun sudah pensiun. Begitu pak 
Soenardi berhenti sebagai Direktur Pasca Sarjana UGM, 
telah terpilih untuk memangku jabatan Sekretaris 
Senat UGM mendampingi Rektor yang baru yang pada 
waktu itu terpilih Prof. Dr. Soekanto Reksohadiprodjo 
M.Com. Rupanya jabatan ini boleh dipegang oleh
Guru Besar Emeritus (Pensiunan Guru Besar). Jabatan
ini dipangkunya sampai akhir tahun 1998 setelah
pergantian Rektor.

Demikianlah perjalanan hidup dan karier pak Prof. 
Dr. Soenardi Prawirohatmodjo B.S.F. Pada usianya 
yang 92 tahun beliau masih kelihatan sehat dan segar, 
dan dari pernikahannya dengan ibu Dra. Sri Sukartini 
telah dikaruniai 3 orang anak dan 6 orang cucu.

Beliau kini didampingi isteri, tinggal di alamat: 
Bulak Sumur C5 Yogyakarta 55281, atau di Gg. Riwolo 
No.5, Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.7,5, Ngaglik, 
Sleman, Yogyakarta, 55581.
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1. Ir. Soetomo Soepangkat ( 82 tahun 5 bulan)
a. Lahir: Malang, 2 Oktober 1938
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 7 cucu
d. Pendidikan: S1 Fakultas Pertanian IPB 1963
e. Jabatan tarakhir: Kep.Kantor Wilayah

Departemen Kehutanan Sulawesi Selatan
f. Kegiatan setelah pensiun: Bekerja di PT Kayu

Lapis Indonesia hingga 6 tahun yang lalu
g. Kondisi: cukup sehat,suka berkebun dan

sesekali main pingpong di rumah
h. Tempat tinggal: Jl. Jagakarsa I No 1 Rt 002 Rw

07 Jakarta Selatan Tilp. 7270349
2. Ir. Moch Said (80 tahun 11 bulan)

a. Lahir: Purworejo, 4 April 1940
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, 3 anak , 5 cucu
d. Pendidikan: S1 Fakultas Kehutanan Universitas

Gajah Mada 1967
e. Jabatan terakhir: Direktur Utama PT Inhutani

II Jakarta
f. Aktivitas setelah pensiun: menikmati pensiun

saja
g. Kondisi: cukup sehat
h. Tempat tinggal: Jl.Kartika Utama PS 43 Pondok 

Indah, Jakarta Selatan Tilp. 7653521
3. Ir. Sjahrir ( 80 tahun 10 bulan)

a. Lahir: Bukittinggi, 10 Mei 1940
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, anak, cucu
d. Pendidikan: S1 Fakultas Kehutanan Institut

Pertanian Bogor 1966
e. Jabatan terakhir: Direktur Rehabilitasi

dan Konservasi Tanah Ditjen Rebisasi dan
Rehabilitasi Lahan

f. Aktivitas setelah pensiun: Direktur pada
Perusahaan Kelapa Sawit di Sumatra Selatan

g. Kondisi: sehat
h. Tempat tinggal: Perumahan Green Garden

Blok G I No 10 Daan Mogot Jakarta Barat Tilp.
5437724

4. Ir. Soeparmo (80 tahun 3 bulan)
a. Lahir: Bandung, 3 Desember 1940
b. Agama: Islam
c. Keluarga: 1 isteri, anak, cucu
d. Pendidikan: S1 Fakultas Kehutanan IPB 1968
e. Jabatan terakhir: Professional Staff P4 pada

FAO Tropical Forestry Action Program/NFP
Regional Advisor for Asia Pacific di Bangkok.
Sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kerjasama 
Luar Negeri Biro Perencanaan Sekretrariat
Jendral Departemen Kehutanan

f. Aktivitas setelah pensiun:
g. Kondisi: Sehat rajin senam pagi dan masih

mampu nyetir mobil sampai Jawa Timur PP
h. Tempat tinggal: Jl. Karangpola II/3 Pasar

Minggu Jakarta Selatan Tilp. 782666
5. Ir. Johannes Anastasius Husada (80 tahun)

a. Lahir: Bojonegoro, 22 Februari 1941
b. Agama: Kristen Katholik
c. Keluaraga: 1 isteri, anak, cucu
d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas

Kehutanan UGM 1968
e. Jabatan terakhir: Sekretaris Badan Litbang

Kehutanan Departeman Kehutanan
f. Aktivitas setelah pensiun: bekerja di Peru

sahaan HPH
g. Kondisi: cukup sehat
h. Tempat tinggal: Jl. Flamboyan No 11 Tomang

Raya Jakarata Barat.

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. Ir. Supardi Martosadewo 75 Direktur Produksi HTI PT Lahan Cakrawala, Jakarta,
03-08-2020

Imogiri, Yogyakarta
04-08-2020

2. Ir. Didik Hargianto Budi 
Santoso

68 Ditjen Pengusahaan Hutan Bekasi,
22-08-2020

Tonjong, Bogor
23-08-2020

3. Wiro Tamtomo, B.Sc.F 71 Kasi Analisa Pasar Perum Perhutani Jombang, 
30-08-2020

Jombang

4. Endi Sugandi, SH 56 Ka.Bag Hukum Ditjen Planologi Kemen LHK Bogor, 
17-09-2020

Bogor

5. Ir. H. Sriyono Djatiwinoto 69 Ka. Biro Pemasaran dan Industri , Perum 
Perhutani Unit II JaTim

Malang,
20-09-2020

Malang

6. Ir. Dody Setiabudi 65 BKSDA Samarinda Samarinda,
11-10-2020

Samarinda

7. Diding Suhardiman 47 Staf Ditjen PHPL Bogor,
30-11-2020

Jasinga, Bogor

8. Dr. Ir. Ngadiono, MS 73 Dosen Fakultas Kehutanan IPB Bogor,
01-12-2020

Tonjong, Bogor

9. Ir. H. Eddy Djanad 63 Wakil Ka Div Regional Perum Perhutani Jatim Bogor,
01-12-2020

Bogor

10. Ir. Rusmadi 74 Karo Binhut DivRe Perhutani Jawa Tengah Semarang,
02-12-2020

Semarang

11. Soemanang Abdul Chair 82 Adm/KKPH Kebonharjo, Unit I Perhutani Jawa 
Tengah

Slawi, 
02-12-2020

Slawi

12. Ir. Agus Setiyadi, MM 61 Kepala BPKH Wilayah II Palembang, Sumatera 
Selatan

Bogor,
03-12-2020

Bogor

13 Agung Kuncoro, SE, Ak 48 Kasubag Penatausahaan BUMN, Biro Umum 
Kemen LHK

Jakarta,
09-12-2020

Jakarta

14. Dr. Ir. Bambang 
Widyantoro, MM

60 Direktur Utama PT INHUTANI III Bogor,
12-12-2020

Bogor

15. Prof. Dr.Ir. Achmad 60 Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Bogor Bogor,
12-12-2020

Bogor

16. Prof. Dr. Ir. Endang 
Suhendang, MS

65 Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Bogor Bogor,
20-12-2020

Bogor

17. Drs. H. Widodo Sukohadi 
Ramono, MM

75 Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Bogor,
24-12-2020

Giritama Tonjong, 
Bogor
25-12-2020

18 Dr. Ir. Joko Suwarno, M.Si 57 Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan 
Hibah Kemen KLHK

Bogor,
31-12-2020

Bogor

19. dr. Riswati (Isye) 71 Poliklinik KLHK Jakarta,
06-01-2021

Karet Bivak, Jakarta

20. Ir. Mintardjo 56 Direktur Perbenihan Tanaman Hutan, Ditjen 
PDAS HL

Jakarta
08-01-2021

Jakarta

21. Rizki Wahyudi 26 Staf Pengendali Ekosistem Hutan Balai Taman 
Nasional Gunung Palung, Ketapang Kalbar

Jakarta,
09-01-2021

Jakarta

BERITA DUKA CITA
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22. Drs. Bambang Indra S. 67 Ajudan Menteri Kehutanan Jakarta
13-01-2021

Jakarta

23. Dr. Ir. Nana Mulyana 
Arifjaya, MSi

54 Dosen Fakultas Kehutanan IPB Bogor,
22-01-2021

Bogor

24. Yudianto 37 DanPos Gakkum Banjarbaru Banjarbaru,
25-01-2021

Banjarbaru

25. Ir. Suwarno Sutaraharja, 
MSF

76 Dosen Fakultas Kehutanan IPB Bogor,
29-01-2021

Bogor

26. Ir. Moh. Otjo Danaatmadja 95 Staf Ahli Pemasaran Unit III Perum Perhutani 
Jawa Barat

Bandung,
07-02-2021

Bandung

27. Ir. H. Heribut 79 Auditor Itjen Departemen Kehutanan Tangerang,
13-02-2021

Tangerang

28. Ir. Ismuni 73 Kepala Bagian pada Biro Perencanaan Kem. 
LHK

Bandung,
20-02-2021

Ngawi,
21-02-2021

29. Dr. Drs. Ir. Teguh Raharjo, 
M.Sc

73 Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian LHK

Jakarta,
21-02-2021

Bekasi

30. AW Soeharto, SH 62 Kepala Bagian pada Ditjen RLPS, Dep 
Kehutanan

Bogor,
21-02-2021

Bogor

31. PanggungJatmiko, Sos. 58 Kasubag PSKAL, Kementerian LHK Jakarta,
24-11-2020

Jakarta

32. Drs. Daniel Antonius Maha 70 Kasubag Persuratan Biro Umum, Kementerian 
LHK

Bandung,
29-12-2021

Bandung

33. Sri Yahni 64 Sekretaris Biro Umum, Kementerian LHK Yogyakarta, 
26-01-2021

Yogyakarta

34. Drs. Purwasto Prayogi, 
MSc

53 Setditjen PSLB3 Kementerian LHK Jakarta,
16-09-2020

Jakarta

35. Poniran, BA 78 Pusat Penyuluhan Kehutanan, Departemen 
Kehutanan

Jakarta,
30-03-2020

Tangerang

36. Poltak Hasiholan 
Hutabarat, SE, M.Hum

56 Kabid Pengelolaan Informasi PUSDATIN Jakarta,
16-02-2021

Jakarta

37. Irwansyah 55 Staf Biro Umum, Kementerian LHK Bogor,
11-02-2021

Bogor

38. Kusyadi 56 Staf Biro Umum, Kementerian LHK Bogor, Bogor

39. Dri Hastutik 67 Staf Biro Umum, Kementerian LHK Malang,
18-01-2021

Malang

40. Ir. Rudy Priyanto. M.Sc. 62 Kepala Kelompok Kerja Wilayah Kalimantan 
dan Papua Kedeputian Bidang Konstruksi, 
Operasi dan Pemeliharaan, Badan Restorasi 
Gambut dan Mangrove

Bogor,
9-03-2021

Bogor

41. Ir. H. Soepatmo Harsono 
Benu

77 Inspektur Wilayah IV Kementerian Kehutanan Jakarta,
25-03-2021

Jakarta
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