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NILAI EKOWISATA BIODIVERSITAS
BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN
Nilai biodiversitas hutan tropis Indonesia yang tergolong
tinggi, memiliki potensi kuat dan penting bagi
pengembangan……

KELOLA HUTAN BERBASIS EKOLOGI
Pengertian umum tentang hutan adalah suatu lahan luas
yang ditutupi pepohonan. Namun hutan lebih dari sekedar
pohon.

PENDEKATAN METODOLOGIS DALAM MENGESTIMASI
PERMINTAAN JASA LINGKUNGAN HUTAN
(OUTDOOR RECREATION)
Secara umum, perkembangan suatu lokasi atau obyek
wisata yang ada di satu wilayah akan sangat bergantung
pada kontribusi ekonomi dari objek tersebut…

PELESTARIAN KAWASAN GAMBUT
BERBASIS PEMBANGUNAN EKOWISATA
BERKELANJUTAN
Kawasan gambut atau lahan gambut sebagai ekosistem
daerah tropis, memiliki keragaman hayati yang tinggi dan...

SAATNYA TETAPKAN HUTAN TETAP
Semakin tingginya intensitas bencana hidrometeorologi,
seperti banjir bandang dan tanah longsor yang banyak….

1. KOQ TEGAKAN HUTAN BUKAN ASET?
APA IMPLIKASINYA?
Takdir tak dapat dipungkir, kata nasihat orang tua.
Alhamdulillah, pada 2005 saya mendapatkan amanah.....

ETIKA SAINS DAN POLITIK DALAM KEBIJAKAN 
SUMBERDAYA ALAM 
Tujuan kebijakan yaitu menyelesaikan masalah yang dialami
masyarakat …..
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Volume, 69 Agustus 2021Merdeka, adalah sebuah kata yang paling populer di
Indonesia pada bulan Agustus, karena pada tanggal 17
Agustus 1945 kami bangsa Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya! Maka pada setiap ulang tahun proklamasi
tersebut kata Merdeka menjadi membahana di seantero
Nusantara. Apa makna kemerdekaan bagi kita – bagi para
rimbawan pada khususnya?

Rimba Indonesia volume ke 69 kali ini mengantar kita
pada suasana kemerdekaan, pada lingkup lebih sempit yaitu
kemerdekaan dalam bidang Kehutanan. Dengan semangat
kemerdekaan, berpikir secara merdeka, dan berkarya secara
merdeka, maka para penulis pada edisi ini menyajikan
pemikiran-pemikiran cemerlang melihat ke belakang dan
sekaligus melihat jauh ke depan. Masalah nilai hutan, dikupas
tuntas dengan melihat cara pencatatan akuntansinya. Nilai
hutan dari kayu yang dihasilkanpun saat ini belum sepenuhnya
dipahami dan dicatat secara baik dan benar. Hal itu terjadi
pada penilaian nilai hutan jati di Jawa. Ke depan nilai jasa
hutan dan hasil hutan akan menjadi tantangan yang lebih pelik
lagi.

Lebih jauh dari itu, setelah lebih dari 75 tahun
merdeka, ternyata Indonesia belum memiliki catatan lengkap
mengenai hutan tetap. Undang-undang 41/1999 dengan jelas
mengamanatkan penunjukan hutan – untuk ditetapkan
sebagai hutan tetap. Dalam hutan tetap itu, tentu hak-hak
masyarakat hukum adat dan hak-hak para pihak yang sudah
lebih dulu ada perlu juga mendapatkan kemerdekaan berupa
hak untuk tinggal dan memanfaatkan.

Kebabasan manusia dalam memanfaatkan sumber
daya alam tentu harus dikendalikan. Salah satunya melalui
kegiatan konservasi. Secara sederhana konservasi adalah
sebuah rem bagi lajunya pembangunan, tetapi rem itu bukan
selalu dipergunakan untuk memberhentikan kendaraan. Rem
berarti juga sebuah ke hati-hatian. Dalam memacu
pembangunan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan sumber
daya alam kita memerlukan upaya ke hati-hatian tersebut.

Berangkat dari semangat kemerdekaan berpikir itulah
MRI volume 69 ini menurunkan artikel-artikel menarik hasil
olah pikir yang merdeka dengan tema: Rimbawan Mengisi
Kemerdekaan RI.
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Nilai biodiversitas hutan
tropis Indonesia yang
tergolong tinggi, memiliki
potensi kuat dan penting bagi
pengembangan ekowisata.

Istilah biodiversitas, atau keanekaan hayati
memiliki makna yang berbeda-beda ataupun arti yang
berbeda-beda. Alikodra (2020) memahaminya sebagai
kekayaan hayati ciptaan Allah SWT yang terdiri dari
jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme,
termasuk genetika yang dikandungnya dan ekosistem
yang dibangunnya menjadi lingkungan hidup.
Biodiversitas diciptakanNya berada dalam kondisi
keseimbangan dan sangat dibutuhkan bagi
keberlanjutan kehidupan manusia dan pembangunan.
Namun, manusia dan pembangunan banyak merubah
struktur keseimbangan alam. Filosofi keseimbangan
berkelanjutan ini menjadi sangat penting artinya yang
harus dipahami dan dianut oleh manusia sebagai
khalifah Allah. Tugasnya adalah menjaga kelestarian
dan keseimbangan biodiversitas bumi. Ekowisata
merupakan salah satu bisnis manusia yang menganut
asas kesimbangan dengan cara konservasi, tujuannya
adalah melindungi dan melestarikan biodiversitas alam,
menyediakan lapangan kerja, dan menekan
kemiskinan.

De-growth menjadi salah satu upaya penting
untuk mengurangi pertumbuhan produksi dan konsumsi
sehingga dapat memberikan keseimbangan dinamika alam.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
manusia dan meningkatkan kondisi ekologis di tingkat lokal
dan global, dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.
Manusia yang hidup di bumi ini wajib pula memahami
bahwa dalam sistem ekologi atau ekosistem, terjadi
dinamika hubungan timbal balik diantara organisme
pemangsa dan dimangsa. Dinamika hubungan tersebut
tercermin dalam bentuk rantai ataupun jaringan makanan
dari bentuk yang sederhana hingga yang rumit.
Terganggunya salah satu sistem rantai ataupun jaringan
makanan tersebut berpotensi menggoncangkan
keberlanjutan sistem bumi. Salah satu tanda serius
terganggunya sistem keseimbangan bumi adalah
berjangkitnya virus pandemi Covid-19 makhluk ciptaan
Allah. Pada implementasinya, membangun ekowisata
dilaksanakan atas dasar prinsip keseimbangan dinamik yang
meliputi tiga dimensi saling terkait erat yaitu: intelektual
yang berbasis sains “ekologi dalam”; spiritual yang meyakini
bahwa biodiversitas dan manusia adalah makhluk ciptaan
Tuhan; dan setiap kerjaan dilaksanakan dengan buka hati,
yaitu mampu mengendalikan emosional secara positif. Pada
kegiatan ekowisata, pengunjung dihadapkan dengan kondisi
variasi flora dan fauna. Keanekaan ciptaan Tuhan ini
menjadi objek yang menarik untuk dipelajarinya secara
seksama sehingga menyadarkan mereka akan kebesaran
Sang Pencipta. Suatu model pendidikan yang tepat untuk
mempercepat peningkatan kesadaran konservasi.

Para pecinta alam menyalurkan hobinya dengan cara
melakukan perjalanan menjelajahi alam. Petualangan cinta
alam ini menyukai kehidupan liar di alam bebas dan dengan
ketekunannya secara teliti mempelajari dan merekam
kehidupan, serta tantangan alam liar dan budaya
masyarakatnya. Dalam petualangannya, mereka juga
dengan sabar mengajari dan mengajak penduduk setempat,
serta pengunjung lainnya untuk dapat memahami alam
sehingga menimbulkan rasa mencintai dan mensyukuri
pemberian Tuhan Yang Maha Adil. Syukur manusia
seharusnya ditunjukkan dengan cara melindungi dan
melestarikan alam ataupun memanfaatkannya secara bijak
dan tidak berlebihan.

Sesuai pula dengan posisi biogeografinya, hutan tropis
Indonesia merupakan habitat berbagai jenis fauna
khas, langka, dan dilindungi seperti badak Jawa, badak
Sumatra, orang utan Sumatra/Kalimantan, bekantan
Kalimantan, monyet Mentawai, burung maleo
Sulawesi, dan cendrawasih Papua. Berbagai macam
satwaliar ini merupakan bagian dari kekayaan
biodiversitas fauna Indonesia yang sangat menarik
perhatian para petualang alam sebagai objek yang
sangat diminati untuk dipelajari secara teliti. Disamping
itu pula hutan semakin diminati karena juga diyakini
secara ilmiah berfungsi sebagai healing forest yang
sangat menyehatkan manusia.
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Kegiatan ekowisata telah berkembang dengan
pesat menjadi industri dunia di berbagai negara
terutama di negara-negara tropika yang kaya
biodiversitas, termasuk Indonesia yang semula dikenal
sebagai wisata alam. Banyak bisnis wisata dijalankan
dengan label ekowisata, namun sebenarnya belum
tentu mengikuti kaidah ekowisata. Ekowisata sangat
khas dan berkembang dengan pesat setelah dipahami
bahwa banyak kerusakan lingkungan akibat kegiatan
wisata massal. Kerusakkan lingkungan tersebut
meliputi pencemaran sungai, pantai, laut, dan
pencemaran udara. Termasuk menumpuknya sampah,
kemacetan lalu lintas, kerusakan pantai, kerusakan
tanah, kerusakan terumbu karang, kebakaran hutan
dan lahan ataupun kemunduran bahkan kepunahan
spesies flora dan fauna.

Alam wajib dipelihara dan dijaga jangan sampai
rusak ataupun dirusak, banyak dampak negatif yang
diakibatkan karena kegiatan kepariwisataan,
diantaranya adalah pencemaran lingkungan dan
pencemaran budaya masyarakatnya. Oleh karenanya
kegiatan ekowisata juga sekaligus harus mampu
mengajarkan adanya nilai dan hubungan keteraturan
yang seimbang di alam sebagai filosofi “ekologi-dalam”
tentang pentingnya memuliakan alam karena setiap
ciptaanNya mempunyai hak hidup. Atas dasar
pertimbangan ini maka kegiatan kepariwisataan
bergeser dari wisata massal (mass tourism) kearah
ekowisata dan atau wisata minat khusus (Gambar 1)
dengan basis “ekologi-dalam” atau ekosofi.

Sesuai pula dengan kebutuhan, pada awalnya
para penjelajah alam pun meminta bantuan penduduk
setempat sebagai petunjuk jalan, membantu
membawakan barang-barang serta memasakkan
makanan yang diperlukan selama

perjalanannya ataupun meminta bantuan untuk
mencarikan tempat penginapan di rumah-rumah
penduduk. Mereka sangat mudah bergaul, dan selalu
akrab dalam berkomunikasi dengan penduduk
setempat, suatu cara yang biasa digunakan untuk
memperoleh keterangan yang jelas dan lengkap
tentang alam dan manusia, serta hubungan keduanya.
Seirama dengan semakin pengapnya hidup di
perkotaan, kegiatan ekowisata dunia pun semakin
berkembang dengan pesat.

Para pelancong alam berebut melakukan
perjalanan untuk menikmati keindahan alam bebas
yang terpelihara dengan sangat teratur, dan
menerapkan sistem disiplin manajemen lingkungan
yang ketat. Kearifan dan kelestarian budaya lokal pun
mendapat perhatian para pencinta alam, sehingga
perlu dipertahankan keberadaannya dan mendapat
tempat sebagai atraksi wisata. Semuanya dikemas
secara apik merupakan bahan edukasi yang tepat bagi
para pelancong alam baik nusantara maupun
mancanegara (Gambar 2).

Saat ini juga ekowisata yang berkembang
menjadi wisata kesehatan, dikenal sebagai healing
forest. Healing forest atau terapi hutan berkembang
dan popular menjadi cara baru untuk memulihkan
stres, baik fisik maupun mental, sehingga banyak
pengunjung melakukan olah raga di kawasan hutan. Hal
ini sangat dipahami karena di dalam hutan terjadi
proses fotosintesis hingga membentuk iklim mikro yang
sejuk, disamping udara bebas emisi CO2 yang sangat
tidak menyehatkan diubah menjadi O2. Proses ini
disebut sebagai fotosintesis, adalah suatu proses
biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan
anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama
tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu
klorofil.



Penelitian White mempopulerkan istilah “forest
bathing” yang diserap dari istilah Jepang “shinrin-yoku”.
Istilah ini dikenalkan oleh Qing Li, Presiden Kelompok
Pengobatan dari Hutan di Tokyo, dalam bukunya
Shinrin-Yoku: The Art and Science of Forest Bathing.
Menurut dia berjalan di bawah hutan dan menjumpai
kehijauan alam adalah faktor penting dalam
memerangi penyakit di tubuh dan pikiran. Setiap hari,
Qing berjalan-jalan di taman kota di dekat Nippon
Medical School di Tokyo. Dalam sebulan Li
menghabiskan tiga hari berjalan di hutan alam Jepang.
Dalam buku yang terbit pada 2018 itu, Li membuat
panduan “mandi hutan” (Forest Digest 2020).

Semakin meningkatnya jumlah pengunjung di
daerah tujuan ekowisata semakin membawa
perubahan baik positif maupun negatif, sehingga
membutuhkan institusi yang jelas seperti organisasi
penyelenggara, pengaturan jumlah dan perilaku
pengunjung, serta pelayanan yang memadai. Penduduk
setempat mulai akrab dengan tamunya dengan tetap
menjaga perilaku dan kearifan lokal. Secara sederhana
mulai menyiapkan penginapan, warung makan, dan
kebutuhan pengunjung.

Masyarakat semakin menyadari bahwa masuknya
tamu wisatawan adalah karena kondisi lingkungan alam
dan budayanya yang lestari. Satwaliar berkembang biak
secara normal karena hidup secara berkecukupan,
habitatnya terpelihara dengan baik. Kearifan budaya
masyarakat setempat dalam hubungan dengan alam
menjadi contoh yang sangat menarik perhatian,
sekaligus sebagai bahan interprerasi untuk memelihara
kondisi lingkungan yang bersih, udara dan air bebas
pencemaran (Gambar 3). Kekuatan ini merupakan daya
tarik ekowisata, sehingga secara keseluruhan penduduk
bumi menerapkan hukum ekologi bagi keberlanjutan
sistem alam.

Kegiatan ekowisata yang semula dimiliki
pemerintah pusat yaitu bagi lokasi ekowisata yang
berada di kawasan-kawasan taman nasional, yang
semula kurang terintegrasi dengan fasilitas yang
dibangun pemerintah daerah. Telah bergeser dan
dikembangkan oleh swasta dan kelompok-kelompok
masyarakat di wilayah perdesaan. Mereka membangun
jaringan ekowisata, dengan intinya taman-taman
nasional ataupun kawasan-kawasan hutan.
Pembangunan ekowisata di luar taman nasional seperti
ini memerlukan bimbingan pemerintah agar tidak
menyimpang dari misi ekowisata. Pertumbuhan sosial
ekonomi masyarakat yang semakin meningkat akan
mendapat dukungan pemerintah desa setempat dan
pemerintah kabupaten/kota, karena sesuai dengan misi
pemerintah, yaitu membuka lapangan kerja dan
menekan kemiskinan. Pemerintah daerah pun semakin
bersemangat untuk membangun sarana dan prasarana
ekowisata seperti penginapan, rumah makan, dan
sarana perhubungan. Pembangunan ekowisata yang
terintegrasi dengan pembangunan daerah dan nasional
semakin diperlukan bagi terbangun dan
berkembangnya ekowisata secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan pembangunan dan
pengembangan ekowisata berdampak positif terhadap
perekonomian daerah kabupaten/kota, bahkan juga
banyak yang positif perannya terhadap pemasukan
devisa negara. Oleh karenanya sangatlah wajar jika
pemerintah pusat secara terus menerus memberikan
dukungan kebijakan dan kepastian hukum bagi
pembangunan dan pengembangan ekowisata.
Diharapkan ekowisata Indonesia dapat maju dengan
pesat menjadi sarana hubungan keakraban antar
bangsa-bangsa dunia. Kemampuannya sangat
ditentukan oleh kapasitasnya untuk menyesuaikan
dengan pertumbuhan ekowisata dunia serta tuntutan
lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang semakin
berkembang dan semakin kompleks.

Kegiatan ekowisata sangat berkaitan dan
keramahan penduduknya, karena para petualang alam
umumnya ingin dekat dengan penduduk setempat.
Secara umum masyarakat Indonesia dikenal dengan
keramahan penduduknya. Sikapnya sangat



dikenal penuh dengan senyum, kebanyakan menyukai
hidup sederhana, sangat bersahabat, dan mudah
bergaul dengan pengunjung. Faktor budaya ramah ini
merupakan syarat mutlak bagi pembangunan
ekowisata. Kondisi sosial masyarakat perdesaan yang
sangat khas dan unik ini dapat membuat tamunya
merasa aman dan nyaman. Indonesia diharapkan
menjadi magnet dunia, dan bangsa ini juga dituntut
untuk mampu menyesuaikan dengan pertumbuhan
ekowisata dunia serta tuntutan lingkungan alam yang
serasih dan bersih.

Berbagai kebijakan pemerintah yang pro-
lingkungan terus ditingkatkan, seperti halnya dengan
sebagian pajak yang didapatkan dari perdagangan BBM
saat ini mulai digunakan untuk mendanai program
perlindungan hutan dan satwaliar yang terancam
punah. Bahkan sejak tahun 2015 Indonesia
menerapkan dan merubah kebijakannya tidak lagi
bergantung sepenuhnya pada minyak bumi. Misalnya
untuk sektor kelistrikan, mulai menggunakan bahan
bakarnya dari sumber daya alam yang sifat
keberadaannya terus menerus (continuous flow
resources) secara alam dapat memperbarui dirinya.
Seperti sumber listrik tenaga matahari dan uap
ataupun sumber listrik tenaga air. Masyarakat
Indonesia pun sudah mulai tertib dengan persoalan
sampah, mereka banyak yang terlibat pada kegiatan
bank-bank sampah.

Kebijakan Indonesia dibidang konservasi juga
sangat jelas, namun belum berjalan secara optimal
karena banyaknya hambatan, baik alam maupun yang
berkaitan dengan etika dan moral. Konservasi
merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan biodiversitas secara bijak. Ketiga-tiganya
tidak dapat dipisahkan satu sama lain, seperti yang
tertuang dalam strategi konservasi dunia, yaitu
amankan (save it), pelajari (study it), dan manfaatkan
(use it). Strategi konservasi tersebut sejak tahun 1980
disiapkan oleh IUCN, UNEP dan WWF. Berdasarkan
pengamatannya Alikodra (2020) menyatakan bahwa
keberhasilan konservasi biodiversitas sangat
menentukan keberhasilan pembangunan
berkelanjutan.

Indonesia sejak tahun 2015-2030 masuk dalam
kerangka negara menuju pembangunan berkelanjutan
(SDG’s, Sustainable Development Goals). Capacity
building bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945
terus dipersiapkan menuju tercapainya bangsa yang
adil dan makmur. Bangsa ini juga harus mampu mengisi
kemerdekaannya untuk membangun kemakmuran,
menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Untuk
mencapai sasaran pembangunan tersebut bangsa ini
harus bekerja keras, dengan dukungan sumber daya
alam dan sumber daya manusia profesional sehingga
dapat meraih keberhasilan.

Sebagai contoh, Kosta Rika dapat menduduki
peringkat teratas dalam daftar HPI (High Performance
Indicator) berturut-turut pada tahun 2009, 2012, dan
2016. Padahal negara ini memiliki pendapatan per
kapita yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-
negara maju seperti Jepang. Negara ini secara
profesional mampu mengembangkan ekowisata,
bioprospeksi, dan pertanian berwawasan lingkungan.
Disamping itu, sejak tahun 1999 Kosta Rika berhasil
menjadi negara yang bersih dari sampah, air sungai
mulai mengalir dengan bersih bebas bahan pencemar,
dan berhasil dalam melakukan restorasi hutan yang
rusak.

Pemerintah Indonesia secara terus menerus
berusaha meningkatkan leadership bangsanya melalui
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Faktor ini
berperan nyata bagi pembangunan ekowisata. Sebagai
contoh, Kosta Rika mencapai nilai indeks kebahagiaan
bangsanya yang tinggi sejak tahun 2012, karena
termasuk negara yang mampu menginvestasikan dana
untuk pendidikan dan kesehatan yang lebih besar
daripada Inggris. Menurut Profesor Mariano Rojas, ahli
ekonomi dari Latin American Faculty of Social Sciences,
bahwa keberhasilan kesejahteraan Kosta Rika
bersumber dari budaya masyarakatnya yang mampu
membangun jaringan sosial yang solid bagi perbaikan
lingkungan.

Kemajuan ekonomi suatu Negara dapat diukur dari
perkembangan Gross Domestic Product (GDP), yang
tanpa memasukkan unsur kerusakan lingkungan.



Tahun 2017 Gross Domestic Product (GDP) Kosta Rika
tumbuh 3,2 persen dari tahun 2016, yaitu mencapai
US$57.000 juta sehingga masuk dalam peringkat 77
GDP dari 196 negara. Nilai GDP ini dicapai pada kondisi
biodiversiti dan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai
perbandingan, Indonesia termasuk negara yang kaya
dengan biodiversitas dengan penduduk 265 juta, GDP
pada tahun 2016 tumbuh lima persen, menunjukkan
angka US$932.445 juta, sehingga berada pada
peringkat 16 dari GDP 196 negara. Namun
pertumbuhan GDP ini masih menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan dan biodiversitas.

Disamping potensi kekayaan biodiversitas yang
tinggi, kearifan lokal dengan keanekaan budaya 1.340
suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air
Indonesia menjadi tumpuan dan harapan bagi kekuatan
menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sesuai
dengan potensinya, pemerintah juga berusaha keras
agar pembangunan ekowisata tersebar di seluruh tanah
air NKRI, suatu upaya untuk menjadi negara dengan
peringkat bahagia yang berkecukupan pangan,
kecukupan kesehatan, dan kecukupan energi. Para
tamu pun akan menjadi betah tinggal di seluruh
pelosok Indonesia, dan banyak di antara pengunjung
yang memperpanjang waktu kunjungannya, sehingga
peningkatan pendapatan masyarakatnya menjadi
merata.

Kearifan masyarakat suku adat yang bertumpu
pada pelestarian budaya setempat dicirikan dengan
perilaku melindungi kelestarian alam, dan
memanfaatkan alam secara sederhana. Merupakan
contoh nyata dari penerapan filosofi “ekologi dalam”
yang dianutnya secara turun temurun. Indonesia
diharapkan menjadi negara yang banyak dilirik oleh
negara-negara lain, karena keberhasilannya
menerapkan pola pembangunan berkelanjutan yang
bertumpu pada kekuatan biodiversitas dan kearifan
budaya masyarakatnya. Semuanya ini adalah sesuai
dengan falsafah bangsa Indonesia dengan lambang
Burung Garuda bertuliskan “Bhineka Tinggal Ika”.

Indonesia memiliki kekhasan, keaslian, dan kelangkaan
biodiversitas dan kearifan budaya yang tersebar di
seluruh pelosok tanah air.

Kondisi ini sangat potensial untuk membangun dan
mengembangan ekowisata yang diminati oleh berbagai
asal dan latar belakang pengunjung. Kekuatan ini
menjadi daya tarik pelancong alam untuk tinggal
berlama-lama dan sekaligus membelanjakan uangnya.
Hal ini sangat sesuai dengan misi ekowisata yaitu
menyediakan pemerataan lapangan kerja, menekan
kemiskinan dan menekan kerusakan alam dan kearifan
budaya masyarakatnya. Dalam kurun waktu 2015
hingga 2030 secara perlahan dan pasti diharapkan
Indonesia berhasil menunjukkan konsistensi capaian
yang nyata pertumbuhan pemerataan ekonomi melalui
pembangunan ekowisata.

Alikodra, HS. 2019. Model Kepariwisataan Berbasis
Ekowisata Pulau Rupat dan Pulau Basu Provinsi
Riau. Bogor (ID). IPB Press Bogor.

Alikodra, HS. 2020. Era Baru Konservasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan: Membumikan Ekosofi
bagi Kebahagiaan Umat. Bogor (ID). IPB Press

Bogor. Forest Digest. 2020. Hutan yang Menyembuhkan
[Internet]. [Diunduh April 2021]. Tersedia pada:
https://www.forestdigest.com/detail/393/hutan-
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Makalah ini mendasarkan pada
UU 41/1999 yang menyatakan bahwa
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem
berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan. [Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 1]. Pasal 3
UU 41/1999 menyebut Penyelenggaraan kehutanan
bertujuan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat
yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengertian umum tentang hutan adalah suatu
lahan luas yang ditutupi pepohonan. Namun hutan
lebih dari sekedar pohon. Di dalam hutan ada lumut,
semak, dan bunga liar. Selain itu, banyak jenis burung,
serangga, dan hewan lain yang bersarang di hutan.
Makhluk hidup dan lingkungannya bersama-sama
membentuk ekosistem hutan. Ekosistem terdiri dari
semua makhluk hidup dan tidak hidup di daerah
tertentu dan hubungan di antara mereka.

Di dalam makalah ini pendekatan pengelolaan
berkelanjutan itu diwujudkan dalam kehutanan
ekologis, yang merupakan filosofi dan pendekatan
silvikultur yang melestarikan integritas ekosistem pada
skala spasial lanskap sambil terus menyediakan produk
kayu dan jasa ekosistem lainnya. Model alami
gangguan hutan dan pengembangan tegakan
memberikan dasar ilmiah untuk mendefinisikan
integritas ekosistem dan mengembangkan praktik
silvikultur yang sesuai. Tiga prinsip pedoman
kehutanan ekologis adalah 1:
1. Menggabungkan situasi masa lalu, seperti
mempertahankan sebitan dan cabang-cabang dan
dahan yang jatuh, ke dalam pertimbangan silvikultur.

2. Memahami dan menggabungkan proses
pengembangan tegakan perantara, seperti dampak
atas kebakaran.
3. Memasukkan periode pemulihan yang tepat
antara perlakuan-perlakuan silvikultur ke dalam sistem
manajemen.

Definisi ekologi kehutanan yang akurat disajikan
Jerry Franklin, Norman Johnson, dan Debora Johnson,

2. Mereka menulis, “Ekologi kehutanan mengakui

bahwa hutan adalah ekosistem dengan
keanekaragaman biota, struktur kompleks, dan
berbagai fungsi, dan bukan hanya koleksi pohon yang
berharga terutama untuk produksi kayu. Dengan
melakukan kelola ekologi hutan, adalah berusaha
untuk menjaga kapasitas fundamental (integritas) dari
ekosistem hutan yang ditetapkan 3.”
Berdasar definisi itu,
• Pengelolaan hutan yang bersungguh-sungguh oleh
pemilik hutan pribadi dapat memasok kayu dan jasa
ekosistem lainnya secara lestari sekaligus memulihkan
fungsi ekosistem di seluruh lanskap (bentang alam)
berhutan pada suatu kawasan.
• Strategi kehutanan ekologis memungkinkan pemilik
lahan mengelola hutan mereka untuk berbagai
manfaat, mulai dari meningkatkan kompleksitas
struktural yang menyediakan habitat yang baik hingga
meningkatkan pertumbuhan pohon dengan menebang
pohon yang mencekik tumbuhan bawah.

Definisi di atas sudah menyinggung bentang
hutan (lanskap). Secara formal definisi lanskap hutan
adalah keberadaan hutan dalam skala besar. Dalam
konteks kelola hutan berbasis ekosistem, bentang
hutan (forest landscape) hutan adalah mozaik dari
tegakan atau petak yang saling berhubungan dan saling
bergantung yang diulangi dalam pola di seluruh
bentang alam yang lebih luas. Polanya bisa spatial dan
bisa temporal 4

1 Ecological Forestry: DoD Takes the Lead https://www.serdp-
estcp.org/Featured-Initiatives/Conservation/ Ecological-Forestry

2 Jerry Franklin, Professor of Ecosystem Analyisis
3 Managing for Diverse Objectives. https://www.nnrg.org/our-
services/ecological-forestry-definition/ 
4 Definition of Forest Landscape
http://forestry-learning.blogspot.com/2012/09/the-forest-
landscape.html
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Dari sumber itu lebih lanjut menjelaskan:
• Karakter ekosistem hutan mengacu pada cara kerja
hutan, mulai dari tingkat mikro area, tegakan, hingga
bentang alam. Hutan yang sering terbakar memiliki
karakter berbeda dengan hutan-hutan yang tidak
terbakar. Beberapa hutan dicirikan oleh lereng yang
curam, tanah yang dangkal, dan pola drainase yang
nyata terfokus, sementara hutan lainnya memiliki
berada pada lereng landai, tanah tebal, dan pola
drainase yang menyebar.
• Pendekatan berbasis ekosistem mensyaratkan bahwa
semua perencanaan dan kegiatan dimulai pada tingkat
regional atau bentang alam (landscape). Saat
merencanakan untuk memenuhi kebutuhan manusia,
keputusan tingkat bentang alam dibuat untuk daerah
aliran sungai berukuran kecil hingga sedang (kurang
dari 5.000 hektar hingga sekitar 50.000 hektar, atau
12.000 hingga 125.000 hektar). Dalam proses
perencanaan sub-regional atau regional, pertimbangan
tingkat bentang hutan diperluas ke daerah aliran sungai
besar yang mencakup ratusan ribu hektar/hektar.
• Dalam perencanaan dan pemanfaatan hasil hutan,
khususnya pengelolaan kayu, banyak orang cenderung
berfokus pada bidang hutan kecil. Hal ini adalah hasil
dari pandangan spasial yang terbatas, kerangka waktu
yang pendek, dan kondisi budaya. Sebaliknya,
pendekatan berbasis ekosistem mengharuskan semua
perencanaan dan kegiatan dimulai pada tingkat
bentang hutan. Karakter dan kondisi bentang hutan
menentukan kemungkinan ekologi pada tingkat
tegakan.
• Hutan dengan karakter yang berbeda akan
mempunyai komposisi dan struktur yang berbeda, dan
oleh karena itu juga berbeda dalam cara kelolanya.
Komposisi, struktur, dan fungsi yang berbeda
menyebabkan berbagai jenis batas ekologis untuk
digunakan oleh manusia. Batasan ekologis adalah
faktor atau proses alam yang mudah rusak atau
terdegradasi jika dimodifikasi oleh penggunaan
manusia.

Dari paparan-paparan tentang ekosistem hutan,
berkaitan dengan definisi hutan menurut UU 41/1999
sekaligus rumusan tujuan pengurusan hutan, nampak
bahwa para perumus UU 41 tentang kehutanan amat
maju pada jamannya. Konsep forest landscape dan
kelola ekosistem baru ditemukan akhir-akhir ini namun
Indonesia telah merumuskannya pada tahun 1999.

Yang menonjol pada UU itu adalah bahwa kelola
adalah kelola sebuah kawasan ekosistem dan sasaran
pengurusan/kelola hutan adalah kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian, pola ijin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam dan
hutan tanaman, perlu segera ditinggalkan, karena tidak
sejalan dengan issue pemanfaatan sebuah ekosistem.
Apalagi, pada dasarnya ijin pemanfaatan hasil hutan
kayu, atau ijin pemanfaatan kayu, adalah terbata
sebagai ijin tebang saja. Bahkan inipun ada kekeliruan
konsep pada sektor publik, ijin tebang dinilai dengan
ijin kelola.

Di dalam struktur legal formal, forest landscape
Indonesia adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)
adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok
dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien
dan lestari (PerMenhut P.6/MenHut-II/2009,
Ditetapkan 29 Januari 2009, Berlaku 29 Januari 2009).
Sedangkan fungsi pokoknya adalah hutan konservasi,
hutan produksi dan hutan lindung. Di dalam aturan itu
lebih lanjut dinyatakan bahwa KPH ditetapkan dalam
satu atau lebih fungsí pokok hutan dan satu wilayah
administrasi atau lintas wilayah administrasi
pemerintahan. Apabila KPH terdiri atas lebih dari satu
fungsi pokok hutan, maka penetapan KPH didasarkan
kepada fungsi pokok hutan yang luasannya dominan.
Beberapa KPH 5:
• KPHL Rinjani Barat (luas 40.983 hektar) dipayungi
Perda NTB no 7/2008 dan PerGub no 23/2008. KPHL
Rinjani Barat sudah terbentuk SKPD, diatur dalam
PerDa NTB No 13/2014 dan PerGub No 21/2015.
• KPHP Gularaya (luas 115.248 hektar). Wilayah KPHP
ditetapkan dengan SK MenHut SK.61/Menhut-II/2011.
KPHP Gularaya ditetapkan sebagai UPTD berdasar
PerGub SulTra no 42/2011 dan diperkuat dengan
PerDa no 13/2014.
• KPHP Yogyakarta (luas 15.724 hektar) dibangun
berdasar PerDa no 6/ 2008 dan PerGub no 36/2008.

Di Kalimantan Timur 6,
• Ada tiga KPH yang berjalan dengan lintas
kabupaten/kota dan sudah dibentuk sejak tahun 2011.
Tiga KPH ini masing-masing adalah KPH Santan, yang
dikelola oleh Pemkab Kutai Kartanegara, Kutai Timur
dan Bontang. Kawasan Hutan Santan ini terdiri dari -

5  Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/new/doc/1587374139buku_kph_final_29_agu
stus_2016.pdf
6  Pembentukan KPH di Kaltim Terus Diperbanyak. 17 November 2015
https://kaltimprov.go.id/berita/pembentukan-kph-di-kaltim-terus-diperbanyak



Dari itu semua, ada kegiatan awal yang perlu
dilakukan yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan
kelola ekosistem hutan. Bersamaan dengan itu ada
kebijakan untuk memberikan insentif (non finansial)
bagi pengadaan alat dan mesin pertanian serta alat dan
mesin olah hasil pertanian. Dua usaha awal ini
membuat usaha ini sejajar dengan usaha lainnya, yang
khusus adalah perhatian pemerintah untuk
membentuk petani berpengetahuan.

Sedangkan aktivitas lain termasuk industrialisasi
dan perdagangan sudah sangat terencana di dalam
RPJM 2019-2014. Semua pihak yang bertanggung
jawab tinggal melaksanakan dan mengevalusi hasil.

Sebuah pola kelola hutan terkini adalah kelola
lanskap kehutanan. Indonesia sudah mendahului
dengan terbitnya UU 41/1999. Dari segi operasional,
adalah pembentukan kesatuan pengelolaan hutan
(KPH) berdasar PerMenhut P.6/MenHut-II/2009).
Terbentuknya lembaga KPH berdasar PerDa dan
PerGub – yang menegaskan bahwa KPH adalah unit
kerja Provinsi. Dengan pengaturan ini tercapai sudah
sasaran pengurusan hutan berdasar UU 41/1999.

kawasan hutan lindung seluas 22.360 hektar dan hutan
produksi seluas 247.129 hektar.
• KPH Meratus dilimpahkan kepada Pemkab PPU, Kutai
Barat dan Kutai Kartanegara. KPH Meratus mengelola
kawasan hutan produksi seluas 274.420 hektar dan
hutan produksi terbatas seluas 113.329 hektar dengan
total wilayah seluas 387.749 hektar.
• Pemkab PPU, Paser dan Kutai Barat menjadi
penanggungjawab KPH Bongan yang mengelola
kawasan hutan lindung seluas 31.951 hektar, hutan
produksi seluas 225.217 hektar dan hutan produksi
terbatas seluas 164.575 hektar.

Informasi tentang KPH di seluruh Indonesia dapat
diperoleh dari Data Dan Informasi Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) 2013 7.

Menurut Forclime, pada bulan Mei 2012, kawasan
hutan Indonesia dibagi menjadi 600 KPH, yang meliputi
130.680.000 ha lahan hutan, dibagi menjadi 530 KPH
dalam hutan produksi dan hutan lindung dan 70 KPH di
hutan konservasi. Pada akhir 2014, menurut Rencana
Strategis Sektor Kehutanan (Renstra), sejumlah 120
Model KPH diharapkan akan beroperasi penuh 8 .

7 http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/139291-
%5B_Konten_%5D-Konten%20C9756.pdf 
8 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Pertanyaan yang sering diajukan...
http://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20_
Bahasa.pdf 



Secara umum, perkembangan
suatu lokasi atau obyek wisata
yang ada di satu wilayah akan
sangat bergantung pada kontribusi
ekonomi dari objek tersebut,
misalnya pada peningkatan
pendapatan asli daerah (PDB).

di mana variabel-variabel independen dapat dipilih
sesuai dengan kebutuhan analisis. Berikut ini, disajikan
suatu pendekatan teoritis metodologis dalam
mengukur atau memperkirakan tingkat permintaan
terhadap obyek pariwisata.

Penggunaan metode ini dapat menjadi sangat
penting mengingat masih rendahnya tingkat kunjungan
masyarakat ke tempat rekreasi, terutama yang
berkaitan dengan jasa lingkungan hutan yang selama
ini belum dirasakan manfaatnya secara langsung
terutama dalam menghasilkan uang, keuntungan lain
maupun dalam penciptaan pekerjaan atau lapangan
usaha. Selain itu, rendahnya penilaian ekonomi secara
kuantitatif dari jasa lingkungan dimaksud berpengaruh
pada kesediaan untuk membayar (willingness to pay)
dan rendahnya minat investor dalam pembangunan
atau penyediaan obyek-obyek rekreasi dimaksud.

Pada hakekatnya, ada begitu banyak pilihan
terhadap obyek-obyek jasa lingkungan hutan di mana
orang dapat memilih sesuai preferensi dan keinginan
mereka. Masing-masing sumber daya rekreasi akan
menjadi pilihan khusus bagi setiap pengunjung,
sehingga permintaan juga akan bersifat spesifik.

Penekanan pada aspek ekonomi tidak berarti tanpa
memperhatikan aspek-aspek penting dari lingkungan
yang yang tak berwujud dan tak ternilai dengan uang,
tapi sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup
dan manusia.

Selain ciri khas atau keunikan daya tarik wisata,
maka pengembangan dan pengelolaan objek itu akan
tergantung terutama pada tingkat permintaan
konsumen. Estimasi permintaan ini dapat didekati
dengan berbagai metode kuantitatif dan kualitatif,
tetapi seringkali hasilnya masih belum memuaskan bagi
berbagai pihak, tergantung pada apa sisi mereka
tampak pada hasil analisis tersebut.

Biaya perjalanan (travel cost) adalah salah satu
metode yang telah diuji dan dapat digunakan untuk
memperkirakan tingkat permintaan untuk berwisata
per satuan waktu dengan memperhatikan tujuan dan
kepentingan zonasi dari konsumen. Metode ini cukup
sederhana dengan menggunakan analisis regresi linier
berganda,

Basically, two main problems are faced in recreation locations especially its outdoors. In one side, until now,
the rate of visit to the some tourism objects is still low, which raises an assumption that recreation location
doesn’t create any opportunity in regional and domestic economy. On the other hand, undervalue of recreation
services, based on the willingness to pay cause a very low attractiveness of investment in tourism objects.

To solve these problems, one should be able to predict the number of recreation location demand, so that a
good planning and development could be implemented in this estimated area. One of the very common methods
to calculate this demand is to use the travel cost methods. Many independent varable could be implemented in a
multiple linear regression model, depends on the objective of the research. Somehow, a valid data is necessary in
the application of statistical and quantitative analysis. Experiences showed a significant result of analysis using
this travel cost methods.
Keywords : demand for recreation, recreational site demand, economy, travel cost methods
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Hal ini bisa terjadi karena masing-masing tempat
rekreasi atau lokasi, memiliki karakteristik yang
berbeda antara yang satu dengan lainnya. Karakteristik
konsumen juga berhubungan dengan tempat rekreasi
yang berhubungan langsung dengan pilihan dan
permintaan konsumen. Hal ini sejalan dengan
pendapat Howe, Charles W, (1999) dalam Barry C.
Field, (2015) yang mengatakan bahwa permintaan
khusus harus diartikan sebagai kesediaan untuk
membayar bagi pemeliharaan lokasi atau obyek yang
selama ini diterlantarkan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sukanto
Reksohadiprodjo, (2001) dalam Yoeti (2008) yang
mengatakan bahwa permintaan yang bersifat khusus
ditujukan untuk lingkungan yang unik yang tidak ada
pengganti atau tidak tergantikan dengan obyek yang
lain. Dalam istilah ekonomi, permintaan terhadap
lokasi rekreasi tertentu yang menyediakan kesenangan,
-bahkan - tidak akan memiliki pengganti, sehingga
harus dilestarikan. Dengan demikian, diperlukan
sebuah manajemen bisnis profesional, agar daya
dukung situs ini tidak terlampaui dan dapat bermanfaat
secara finansial.

Spillane, James H., (1994), Otto Soemarwoto
(1999) dalam Yoeti (2008) memberikan pemahaman
tentang rekreasi sebagai suatu jenis kegiatan pariwisata
yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin
memanfaatkan waktu luang mereka untuk mengurangi
kelelahan fisik dan rohani, dan pada saat yang sama
untuk mendapatkan kekuatan dan semangat baru
dalam berbagai kegiatan di masa yang akan datang.
Sejalan dengan pendapat di atas, Otto Sumarwoto
mengatakan bahwa rekreasi tidak hanya berarti
“menyenangkan” tetapi harus diartikan sebagai
menciptakan kembali. Jadi dengan rekreasi, orang-
orang yang ingin mengembalikan kekuatan mereka,
baik fisik maupun spiritual. Setelah rekreasi, biasanya
seseorang akan merasa dirinya segar atau bahkan pulih
dan siap untuk melakukan tugasnya kembali.

Permintaan lokasi rekreasi ini sangat
dipengaruhi oleh tingkat penghasilan masyarakat.
Semakin tinggi pendapatan seseorang semakin besar
permintaan untuk jasa rekreasi. Itu berarti juga bahwa
jumlah orang yang berkunjung ke lokasi rekreasi atau
wisata sangat dipengaruhi oleh biaya perjalanan, yang
terdiri dari biaya transportasi, akomodasi, dan biaya
masuk lokasi atau biaya lainnya.

Semakin besar biaya perjalanan akan menyebabkan
rendahnya tingkat kunjungan ke lokasi rekreasi oleh
konsumen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
tingkat pendapatan regional per kapita berpengaruh
signifikan terhadap jumlah kunjungan lokasi wisata.
Semakin besar pendapatan per kapita akan
mempengaruhi tingkat jumlah kunjungan per 1.000
penduduk. Berdasarkan analisis permintaan lokasi
ditemukan bahwa biaya tiket masuk juga arus
dipertimbangkan untuk mencapai harga yang optimal
dari biaya perjalanan wisata termasuk untuk
pemanfaatan jasa lingkungan hutan misalnya.

Menurut penelitian A. R. Hakim (2011),
probabilitas individu untuk bersedia untuk membayar
nilai nominal tertentu untuk peningkatan kualitas
lingkungan adalah jumlah nominal bid, pendapatan,
dan pendidikan. Kemudian, determinan jumlah
kunjungan adalah sebuah pengalaman untuk
kunjungan, biaya perjalanan, pendapatan, usia, dan
persepsi konsumen.

Sejalan dengan pendapat itu, Barry C. Field
(2015) menyatakan bahwa, permintaan untuk rekreasi
dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, daya tarik
tertentu, waktu luang, peningkatan mobilitas, tingkat
pendapatan yang tinggi, termasuk daya tarik budaya
dan obyek fisik tempat rekreasi, fasilitas rekreasi,
promosi, termasuk di dalamnya adalah stabilitas nilai
tukar mata uang nasional yang baik, termasuk aspek
keamanan nasional. Faktor-faktor lain yang
berhubungan dengan permintaan obyek rekreasi
adalah akomodasi (tempat istirahat, hotel, losmen,
motel dan lodging), dan halhal lain seperti makanan,
minuman, pakaian, toko-toko cendira mata, jasa
angkutan, infrastruktur dan fasilitas transportasi
lainnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar
permintaan lokasi rekreasi tampaknya menjadi satu
paket permintaan yang dimulai dari perjalanan ke
tempat rekreasi, perjalanan pulang dan akhirnya, kesan
dan kenangan dari perjalanan rekreasi.



Tempat atau lokasi dari area rekreasi, secara
ekonomis dapat dinilai karena –pada kenyataannya -
total biaya yang dihabiskan untuk tempat rekreasi dan
atraksi adalah lebih besar dari tiket masuk ke lokasi itu
sendiri. Selain itu, biaya tiket masuk tidak
mencerminkan keseluruhan anggaran untuk
mendapatkan paket kesenangan dan kenangan dari
kunjungan ke obyek atau lokasi rekreasi. Metoda
pendekatan dengan biaya perjalanan biasanya lebih
banyak digunakan untuk menilai secara keseluruhan
biaya yang dikeluarkan, karena secara ekonomis, dapat
mengukur tingkat permintaan lokasi rekreasi. Salah
satu metode yang dapat digunakan adalah prediksi dari
kurva permintaan dari konsumen pengguna jasa
rekreasi dengan mengukur kesediaan membayar
konsumen terhadap obyek rekreasi atau jasa
lingkungan hutan itu sendiri.

Kimberly S. Rollins dan Joseph Shaykewich
(2008) mengatakan bahwa pendekatan kesediaan
membayar untuk menentukan permintaan barang-
barang publik adalah nyata, berdasarkan pada
persamaan untuk menentukan permintaan pasar.
Mengukur pengaruh permintaan untuk nilai barang
dengan berbagai macam pendapatan individu adalah
kesenangan dan kemauan untuk berkontribusi
terhadap nilai barang dan jasa itu. Pendekatan biaya
perjalanan (travel cost approach) juga dikemukakan
oleh John A. Dixon, John (2005), yang mengatakan
bahwa tingkat kunjungan per 1000 penduduk
merupakan fungsi dari faktor-faktor seperti biaya
perjalanan, waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan,
berhenti/transit di suatu tempat serta pendapatan
rata-rata konsumen atau pengunjung.

Pendekatan ini dioperasikan oleh Tazkia, F. O.,
dan B. Hayati, B., (2012), menyatakan lebih lanjut
bahwa mengestimasi nilai manfaat rekreasi ini
dilakukan dengan menggunakan biaya perjalanan, yang
pada dasarnya adalah memperkirakan permintaan
berdasarkan kesediaan membayar pengunjung dengan
bentuk persamaan sebagai berikut:
V = a + b1C + b2I
V = Permintaan rekreasi atau jumlah kunjungan per
1000 populasi
C = Rata-rata biaya perjalanan ke setiap zona atau
lokasi
I = Pendapatan per kapita

Untuk memperkirakan nilai manfaat rekreasi,
seseorang harus menggunakan perluasan biaya
perjalanan dengan menggunakan simulasi harga tiket,
dalam rangka untuk mendapatkan kurva permintaan
rekreasi tahunan bagi seluruh lokasi.

Menurut Jala dan L. Nandagiri, (2015) dalam
Firman Zulfikar, et al. (2017), salah satu teknik valuasi
ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai jasa
lingkungan berupa keindahan alam yang digunakan
sebagai objek wisata dapat dilakukan dengan metode
travel cost method (TCM). Premis dasar dari metode
biaya perjalanan menyatakan bahwa waktu dan biaya
perjalanan yang dikeluarkan oleh individu untuk
mengunjungi sebuah situs merupakan harga untuk
mengakses lokasi/site dimaksud. Metode biaya
perjalanan dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu
biaya perjalanan berdasarkan zona (Zonal Travel Cost
Method) dan biaya perjalanan individu (Individual
Travel Cost Method).

Dalam dua dekade terakhir, masing-masing
metode biaya perjalanan (ITCM) lebih banyak
digunakan mengingat kemajuan teknologi informasi
dan kelebihan untuk dapat memotret karakteristik
sosial ekonomi pengunjung seperti usia, pendapatan,
dan pendidikan. Informasi ini sulit untuk didapatkan
jika menggunakan metode biaya perjalanan,
berdasarkan zona (Blackwell, 2007 dalam Tietenberg,
2017).

John A. Dixon, (2015) menyatakan bahwa biaya
perjalanan terkait dengan besar/luasnya, digunakan
untuk memperkirakan manfaat lingkungan dari fasilitas
rekreasi, seperti taman, danau, dan lain-lain. Metode
ini menegaskan penilaian dari jumlah uang dan waktu
yang digunakan di tempat rekreasi untuk memprediksi
kesediaan membayar (willingness to pay) di tempat
rekreasi. Biaya sebenarnya dari kunjungan harus
didasarkan pada harga tiket ditambah biaya-biaya lain
dalam nilai uang ditambah pendapatan yang hilang
dalam rangka untuk memperoleh manfaat rekreasi.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa kurva permintaan
yang digunakan untuk menghitung manfaat dari
tempat rekreasi yang ada menunjukkan konsep surplus
konsumen. Turunan dari kurva permintaan (permintaan
marjinal) adalah kategori penting untuk menentukan
karakteristik keluarga dari konsumen seperti
pendapatan, tingkat pendidikan, status sosial dan
faktor-faktor lain, terkait dengan fasilitas rekreasi.



Kurva permintaan dapat bergeser jika fasilitas
rekreasinya tetap. Manfaat dari meningkatkan fasilitas
tempat rekreasi yang menunjukkan kurva permintaan
disajikan pada Gambar 1. berikut ini.

Selain ke 7 variabel-variabel independen yang
digunakan dalam model di atas, masih dapat
ditambahkan atau dipelajari secara terpisah, pengaruh
dari faktor-faktor seperti; pendidikan, jumlah anggota
keluarga, latar belakang sosial, usia responden, jenis
pekerjaan atau profesi, dll. Selain itu, ada beberapa
variabel ekonomi makro seperti kondisi ekonomi
nasional, situasi keamanan, bukti-bukti atau tindakan
kriminal, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, dll.
Variabel-variabel tersebut dapat diukur, baik dalam
metoda numerik atau kategorik. Dalam hal ini,
seseorang harus menggunakan analisis regresi dengan
data numerik (ordinal, interval dan rasio) dan dalam
kasus lain (menggunakan skala nominal atau ordinal)
lebih baik menggunakan metode non parametrik.

Kembali ke contoh di atas, analisis regresi linear
berganda digunakan untuk menguji apakah pengaruh
dari variabel-variabel tersebut signifikan atau tidak -
untuk tingkat kunjungan ke lokasi rekreasi atau situs.
Tingkat kunjungan (Y) adalah jumlah orang atau
kunjungan keluarga atau kehadiran dalam rekreasi
objek.

Biaya transportasi (X1) adalah jumlah
uang/biaya bagi pengunjung untuk dapat tiba di lokasi
rekreasi dengan menggunakan kendaraan pribadi
maupun kendaraan umum yang dinyatakan dalam nilai
uang per tahun (Rp/Tahun).

Biaya akomodasi (X2) adalah jumlah uang/
biaya untuk pengunjung yang ingin menginap atau
beristirahat selama mereka menginap di lokasi rekreasi
baik secara individu atau dengan group/keluarga yang
menyatakan nilai uang per tahun (Rp/Tahun).

Jarak antara lokasi rekreasi dengan responden
tempat tinggal (X3) dinyatakan dalam kilometer. Ketika
ada variasi jarak nyata maka data dapat dibagi menjadi
kategori dengan skala Likert (1 = sangat dekat, 2 =
cukup, 3 = dekat, 4 = jauh dan 5 = sangat jauh).

Pengeluaran untuk souvenir (X4) dinyatakan
dalam Rupiah per tahun. Biaya ini bisa menjadi nol,

Garis AB (garis di bawah daerah yang diarsir)
adalah kurva permintaan sebelum perbaikan dan CD
(garis di atas daerah yang diarsir) adalah kurva
permintaan setelah perbaikan fasilitas rekreasi.
Manfaat dari kelompok konsumen yang lebih luas
ABCD (daerah yang diarsir). Kurva permintaan
digunakan untuk memperkirakan biaya per kunjungan
ke tempat rekreasi. Perbedaan dalam tingkat individu
atau keluarga pada kunjungan yang berbeda akan
ditentukan oleh pendapatan, jarak dan karakteristik
lainnya seperti biaya dan waktu perjalanan, data
rumahtangga, fasilitas rekreasi data, dan tujuan khusus,
segala sesuatu adalah dalam kaitannya dengan estimasi
permintaan.

Sebagai kesimpulan bahwa biaya perjalanan
atau biaya perjalanan yang digunakan sebagai alat
bantu dalam penilaian terhadap manfaat rekreasi
berdasarkan jarak tempat tinggal dari konsumen
menuju lokasi rekreasi. Data seperti ini cukup memadai
dan mudah dijangkau oleh peneliti.

Berdasarkan teori-teori yang dikutip, itu bisa diusulkan
sebuah model regresi linier berganda untuk mengukur
tingkat kunjungan atau tingkat permintaan untuk
tempat rekreasi serta faktor-faktor yang
mempengaruhi permintaan. Model yang dimaksud
adalah sebagai berikut:



jika konsumen tidak pernah menghabiskan uang untuk
tujuan itu. Biaya foto dan pencetakan dapat
dimasukkan dalam kategori variabel ini.

Kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung
(X5) mengacu pada standar minimal persyaratan yang
harus ada di lokasi rekreasi, seperti toilet, tempat
tinggal, kamar ganti, tempat parkir, restoran, air bersih,
dll. Berdasarkan ketersediaan fasilitas yang ada apakah
berfungsi atau tidak, orang bisa menyatakan kategori
dari data ke dalam skala Likert (1 = tidak lengkap, 2 =
kurang lengkap, 3 = cukup lengkap, 4 = lengkap, 5 =
sangat lengkap).

Layanan yang diterima oleh konsumen di lokasi
wisata atau rekreasi benda (X6). Perbedaan antara
harapan konsumen dengan kenyataan yang akan
merupakan nilai kepuasan yang dialami oleh salah satu
pengunjung ke situs rekreasi. Data ini harus
dikategorikan dalam skala Likert sebagai berikut: (1 =
sangat buruk, 2 = buruk, 3 = buruk, 4 = baik, dan 5 =
sangat baik).

Pendapatan konsumen (X7) dapat diukur secara
langsung secara harian dan/atau penghasilan bulanan
yang kemudian diubah menjadi Rp/Tahun. Perlu
ditambahkan bahwa peneliti harus cukup cerdik untuk
mendapatkan informasi tentang pendapatan
seseorang. Hal ini biasanya sulit untuk mendapatkan
jawaban yang valid, terutama jika identitas responden
diketahui. Ada berbagai pendekatan untuk mengukur
pendapatan tetap yang dapat didekati dari pengeluaran
per satuan waktu. Pendapatan juga akan memberikan
gambaran tentang kesediaan konsumen untuk
membayar tarif atau harga tiket masuk ke situs
rekreasi. Dengan demikian obyek rekreasi harus
memiliki daya tarik dan keunikan, sehingga kesediaan
konsumen untuk membayar juga dapat meningkat
secara positif.

Penetapan variabel penelitian ini adalah
kombinasi dari variabel-variabel yang telah dilakukan
oleh Tazkia dan Hayati, (2012) dalam Firman Zulfikar et.
al. (2017), mirip dengan topik penelitian. Adapun
variable variabel yang diuji dalam penelitian ini
meliputi:
Variabel terikat (dependen):
Y: Tingkat kunjungan
Variabel bebas (independen):
X1: Biaya total perjalanan
X2: jarak (km)
X3: tingkat pendapatan
X4: lamanya waktu kunjungan

X5: tingkat pendidikan
X6: umur
X7: jumlah anggota rombongan

Dengan demikian, setelah pengukuran dari semua
variabel independen, sehingga model yang diusulkan
dapat disederhanakan dengan mengikuti metoda biaya
perjalanan sebagai berikut:
V = b0 + b1C + b2I
V = permintaan rekreasi atau jumlah kunjungan per
1000 populasi
C = rata-rata biaya perjalanan per kunjungan (Rp/ visit)
I = pendapatan per kapita
b0 = Intercept
b1 and b2 adalah koefisen-koefisen regresi

Dari model di atas dapat diukur permintaan
rekreasi per 1000 penduduk. Masalah berikutnya
adalah bagaimana untuk membangun sesuai daerah
asal pengunjung yang bisa dibuat dalam berbagai zona,
tergantung pada tujuan wisata atau tempat rekreasi di
lokasi yang dituju.

Biaya perjalanan adalah biaya yang dikeluarkan
oleh pengunjung untuk kegiatan rekreasi. Biaya
perjalanan (travel cost) termasuk biaya konsumsi
ditambah biaya transportasi, biaya dokumentasi dan
biaya-biaya lain yang dikeluarkan pengunjung untuk
satu kali kunjungan. Biaya perjalanan pengunjung
dikelompokkan menurut masing-masing zona, dan
dihitung untuk setiap orang dalam satu hari. Jadi biaya
perjalanan disebut biaya dari masing-masing orang
dalam satu hari kunjungan, yang kemudian dapat
dikonversi ke bulan atau tahunan, sesuai dengan
operasionalisasi riset.

Kalkulasinya adalah sebagai berikut:
BPR= TR + D + KR + BL + P + WR
BPR = Biaya perjalanan rata-rata (Rp/orang/hari)
TR = biaya transportasi (Rp/orang)
KR = biaya konsumsi selama masa rekreasi (Rp/
orang/hari)
D = Biaya dokumentasi (Rp)
P = Biaya parker dan keamanan kendaraan
BL = biaya rata-rata lainnya
WR = biaya dan waktu dalam kerangka monoter yang
dikeluarkan untuk rekreasi.

Untuk menghitung biaya dari waktu yang
dikorbankan untuk rekreasi harus dimulai dari asumsi
bahwa konsumen menghabiskan satu hari. Membagi
pendapatan per tahun dengan jumlah hari kerja akan
memperoleh penghasilan per hari.



Pendapatan per hari adalah nilai waktu. Dalam
perhitungan ini, nilai waktu adalah seperempat dari
pendapatan per hari jika pengunjung masih bekerja.
Perhitungan ini berdasarkan hasil dari beberapa
penelitian mengenai waktu perjalanan dan biaya
transportasi. Karya-karya tersebut adalah untuk
menentukan harga bayangan untuk waktu.
Kesimpulannya adalah nilai waktu yang terkait dengan
perjalanan tanpa bekerja adalah antara seperempat
sampai setengah dari tingkat upah.

Data biaya perjalanan yang diperoleh dari
kuesioner adalah diklasifikasikan dari masing-masing
zona dan digunakan untuk menentukan rata-rata biaya
perjalanan dari setiap pengunjung dari zona asal,
dengan menggunakan rumus ini:

tenaga kerja, termasuk efek ganda (multiplier effect)
yang timbul dari adanya permintaan lokasi rekreasi.

Secanggih apapun model atau metode analisis
yang digunakan, maka hasil penelitian ini akan
ditentukan dengan menggunakan data dan instrumen
penelitian yang valid, termasuk-tentu saja - keabsahan
dan ketelitian peneliti dalam bekerja. Banyak studi
terutama yang berkaitan dengan rekreasi di alam
terbuka (outdoor recreation) seperti hutan wisata,
taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa dan
pariwisata bahari membuktikan bahwa metoda biaya
perjalanan ini cukup handal untuk digunakan dalam
memperkirakan tingkat permintaan dari lokasi rekreasi.
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Data ini dibutuhkan untuk mengestimasi kurva
permintaan rekreasi sebagai berikut:
•Daerah asal pengunjung
•Jumlah populasi wilayah dari asal pengunjung
•pendapatan per kapita pengunjung per zona
•Biaya perjalanan rata-rata di tiap zona
•Jumlah kunjungan per 1000 populasi di tiap zona

Untuk menguji pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen secara bersamaan harus
menggunakan kriteria uji F sedangkan uji parsial atau
pengaruh dari masing-masing variabel itu harus
menggunakan t-test. Kriteria pengambilan keputusan
akan mengikuti metode analisis data dalam Metode
Statistika.

Pada dasarnya, metode dapat digunakan untuk
mengukur tingkat permintaan rekreasi atau objek
wisata. Jika tingkat permintaan dapat diperkirakan,
maka rencana pengembangan mengenai situs atau
lokasi rekreasi–tentu saja - harus dikaitkan dengan
pendapatan asli daerah, pendapatan negara serta
pajak-pajak, dll. Selain itu, juga dapat diukur peluang
untuk penciptaan lapangan kerja baru, penyerapan-



Kawasan gambut atau
lahan gambut sebagai ekosistem
daerah tropis, memiliki keragaman
hayati yang tinggi dan fungsi jasa
lingkungan penting sebagai
penyangga kehidupan, pengaturan
iklim mikro dan tata air, sumber -

Pola interaksi antara nilai ekonomi, kebijakan
dan pemanfaatan sumberdaya secara lestari, seperti
ditunjukkan pada Gambar-1, kawasan gambut dapat
diasumsikan berada pada posisi pasok atau supply
yang dapat berperan dalam mendorong tumbuhnya
sektor ekonomi. Produk atau output yang dihasilkan
dari kelestarian ekosistem gambut, merupakan jasa
lingkungan, menjadi input terhadap perekonomian
wilayah, yang berdampak ganda (multiplier effect)
terhadap tumbuhnya berbagai aktivitas produksi
barang dan jasa serta terbukanya lapangan kerja,
meningkatkan nilai pendapatan Pemerintah dan
masyarakat. Dalam ekonomi wilayah nilai tersebut
diukur secara agregat sebagai nilai tambah (added-
value), yang menjadi ukuran besarnya kontribusi nilai
jasa lingkungan ekosistem kawasan gambut lestari
terhadap pendapatan ekonomi wilayah (PDRB).

energi dan obat, serta sumber protein/pangan. Oleh
karena itu untuk mempertahankan kelestarian
(sustainability) fungsi dan manfaatnya perlu dilakukan
berbagai upaya penyelamatan atau perlindungan yang
terintegrasi dengan aspek ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat tempatan. Dalam hal ini pengembangan
ekowisata kawasan gambut merupakan program
strategis pilihan yang berdampak positif terhadap
tujuan pelestarian kawasan gambut. Beberapa aspek
yang perlu mendapat perhatian dalam upaya
pelestarian kawasan gambut secara terintegrasi adalah
sebagai berikut :

Nilai ekonomi merupakan indikator yang
berpengaruh terhadap kebijakan, sikap dan tingkah
laku semua pihak yang terlibat dalam pelestarian
sumberdaya alam, termasuk sumber daya alam
kawasan gambut yang memiliki keragaman jenis yang
tinggi dan mempunyai keunikan dari sisi lingkungan,
khususnya sebagai habitat burung air.

Penilaian ekonomi bukan suatu proses akhir
tetapi mempunyai kegunaan langsung sebagai sarana
dalam pengambilan kebijakan, untuk mengidentifikasi
dan membandingkan antara biaya dan manfaat, yang
memberikan informasi mengenai efisiensi dalam
keseimbangan pelestarian sumberdaya dan
pemanfaatan pengembangan ekosistem gambut
melalui kegiatan ekowisata.

Keterangan :
A. Input dana dalam rangka pengelolaan pengamanan
untuk kelestarian kawasan gambut yang bersumber
baik dari Pemerintah maupun Swasta.
B. Output dari kelestarian kawasan gambut dan
komunitas burung air, adalah objek yang berpotensi
menumbuh-kembangkan kegiatan wisata alam, yang
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
maupun regional.
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C. Regulasi, melalui kebijakan Pemerintah dan
perencanaan dalam kaitan dengan pelestarian
kawasan gambut, untuk mendorong tumbuhnya
ekowisata dengan melibatkan semua stake-holders.
D. Nilai tambah sebagai dampak ganda (multiflier
effect) yang dihasilkan dari kegiatan wisata alam, yang
berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah
(PDRB), sebagai indikator tingkat kesejahteraan
masyarakat dan keberhasilan pelestarian dan
pengembangan ekowisata.

Dalam mengembangkan pariwisata secara
umum, termasuk ekowisata, Pemerintah merupakan
agen sentral yang memiliki kapasitas untuk membuat
kebijakan dan pengaturan atau regulasi, serta
sinkronisasi program lewat perencanaan terpadu.
Pengembangan kegiatan ekowisata pada prinsipnya
sama dengan mengembangkan kegiatan wisata umum,
namun demikian sesuai dengan tujuan ekowisata yang
lebih spesifik, perlu perhatian khususnya terhadap dua
aspek yaitu, aspek kelestarian ekosistem dan peran-
serta masyarakat lokal. Oleh karena itu perlu dibangun
“kesiapan sosial” untuk menghindari terjadinya konflik
interes. Karena tidak selamanya masyarakat lokal
mempunyai kesiapan mendukung dan memiliki
kemampuan menangkap manfaat ekowisata, pada
kondisi tertentu justru bisa menjadi penghambat,
karena latar belakang budaya dan tradisi lokal yang
mungkin pada awalnya bersifat negatif terhadap
pelestarian objek wisata, atau adanya sikap dan
tingkah-laku yang kurang ramah dalam komunikasi
dengan pengunjung atau wisatawan yang
menyebabkan hambatan dalam pengembangan
ekowisata.

Untuk keberhasilan dalam pengembangan
kegiatan ekowisata, maka perlu kebijakan membangun
“kesiapan sosial” melalui program pemberdayaan
masyarakat lokal, yang muatannya mencakup kegiatan
penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi.
Sehingga keterlibatan masyarakat menjadi subjek
positif yang mendukung kegiatan ekowisata dan
kelestarian ekosistem gambut beserta keanekaragaman
hayatinya. Penyuluhan, pelatihan dan pendampingan
merupakan upaya penyampaian informasi untuk
membangun citra positif dan kesadaran lingkungan,
serta membangun keterampilan agar mampu
menangkap manfaat ekowisata melalui berbagai
kegiatan, baik dalam bentuk bisnis lokal maupun-

pelayanan jasa ekowisata dan mengembangkan
kelembagaanya. Sedang program fasilitasi merupakan
program bantuan Pemerintah terhadap masyarakat
lokal, dalam bentuk sarana atau modal usaha, sehingga
masyarakat bisa mengembangan usaha industri rumah
tangga, industri kerajinan berbasis budaya lokal, dan
usaha lainnya sesuai dengan keterampilannya. Dengan
harapan produk yang dihasilkan mendukung
pengembangan ekowisata.

Untuk pengembangan ekowisata kawasan
gambut dan pelestarian SDA hayati yang khas, yaitu
komunitas burung air termasuk burung migran, serta
keterkaitannya dengan kesejahteraan masyarakat lokal
diperlukan adanya kejelasan visi dan misi ekowisata.
Dalam hal ini, ekowisata dianggap sebagai paradigma
baru kepariwisataan, memerlukan rencana
pengembangan yang didasarkan pada keterpaduan
dengan aspek sosial budaya setempat. Dalam hierarki
perencanaan pengembangan ekowisata, ada tiga
jenjang yaitu perencanaan pengembangan ekowisata
tingkat nasional, tingkat regional dan tingkat lokal.
Berdasarkan regulasi dan kesepakatan internasional
(Fandeli, 2000), untuk perencanaan pengembangan
ekowisata tingkat regional atau lokal didasarkan pada
regulasi di daerah serta persepsi dan preferensi
masyarakat sebagai bentuk realisasi paradigma baru
yang memberdayakan masyarakat.

Tujuan perencanaan pengembangan ekowisata
mempunyai target yang ingin dicapai yaitu, kelestarian
alam dan budaya serta kesejahteraan masyarakat.
Disamping itu, untuk perolehan devisa bagi negara
lewat wisatawan mancanegara dan perolehan
pendapatan bagi pemerintah daerah, stakeholder dan
masyarakat. Pada tingkat perencanaan regional atau
provinsi, pengembangan ekowisata akan menghasilkan
beberapa wilayah atau kawasan pengembangan yang
berbasis pada rencana tataruang wilayah dan
kesesuaian lingkungannya. Sedang perencanaan pada
tingkat lokal atau site menempati hierarki perencanan
paling bawah, merupakan pengembangan objek dan
daya tarik wisata. Perencanaan pada tingkat ini bisa
berupa Rencana Induk Pengembangan Objek dan Daya
Tarik untuk ekowisata.



Berkembangnya ekowisata mempunyai latar
belakang :
a). Timbulnya kerusakan lingkungan akibat kegiatan
wisata secara masal, karena adanya pembangunan
fasilitas dan utilitas wisata dan kerusakan langsung oleh
aktivitas wisatawan;
b). Adanya pergeseran permintaan (demand) dari
wisatawan individual atau kelompok kecil yang lebih
fleksibel dalam perjalanan wisata dan menginginkan
kontak langsung yang tinggi dengan alam dan budaya
masyarakat; dan
c). Berkurangnya kawasan ekosistem alami di dunia.

Azas konservasi merupakan prinsip penting
dalam visi ekowisata, dan dengan menambahkan upaya
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
ekonomi kerakyatan, maka konsep ini menjadi
landasan pengembangan untuk merumuskan misi
ekowisata. Rumusan misi ekowisata dapat
diformulasikan sebagai upaya, melestarikan alam
dengan mengkonservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya; menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakat setempat; mengembangkan ekonomi
kerakyatan; meningkatkan pendapatan lokal, regional
dan nasional secara berkeadilan.

Selanjutnya dapat dirumuskan strategi
pengembangan ekowisata yang menentukan
kewilayahan berdasarkan ekosistem dan kesatuan
pengelolaan; mengupayakan pengembangan
berkesinambungan antara ekosistem darat dan
perairan dalam menciptakan kelestariannya. Dengan
basis strategi tersebut maka dapat ditetapkan program
pengembangan ekowisata yang berazaskan
keterpaduan dalam pelestarian dan pemanfaatan,
berkeadilan, pemberdayaan masyrakat lokal,
keharmonisan dan berwawasan lingkungan.
Penjabaran visi dan misi pembangunan ekowisata
kedalam perencanaan, secara skematis disajikan
sebagai berikut (Fandeli, 2000) :

- Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
- Pemberdayaan masyarakat

- Konservasi alam
- Pemberdayaan masyarakat dalam lapangan usaha

kerja dan ekonomi kerakyatan
- Penghasilan nasional, regional, lokal secara

berkeadilan

STRATEGI:
- strukturisasi kewilayahan berdasarkan ekosisten dan

kesatuan pengelolaan
- Pengembangan berkeseimbangan ekosistem daratan

dan perairan
- Meningkatkan kualitas dan fungsi pelestarian dalam

kawasan hutan
PROGRAM:
- Keterpaduan pelestarian dan pemanfaatan kawasan

hutan sebagai produk ekowisata
- Pengembangan ekowisata berkeadilan skala lokal,

regional, nasional
- Pemberdayaan masyarakat lokal
- Keharmonisan masyarakat dan lingkungan
- Pengembangan pemasaran terpadu

Pembangunan ekowisata memerlukan rencana
pengembangan secara nasional, regional atau provinsi,
dan perencanaan kawasan atau objek site/lokal.
Perencanaan pengembangan ekowisata mempunyai
basis regulasi secara nasional dan kesepakatan secara
internasional, sebagai dasar dan landasan untuk
pengembangan ekowisata nasional. Untuk
pengembangan ekowisata regional atau lokal
didasarkan pada regulasi daerah serta persepsi dan
preferensi masyarakat sebagai bentuk realisasi
paradigma baru pemberdayaan masyarakat.
Perencanaan pembangunan ekowisata dilakukan dalam
kerangka mewujudkan kelestarian sumberdaya alam
hayati dan keseimbangan ekosistemnya, sehingga bisa
lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan mutu kehidupannya. Dalam kaitan itu
terdapat empat prinsip yang menjadi bahan orientasi
untuk perencanaannya, yaitu: Konservasi, Edukasi,
Partisipasi masyarakat, Ekonomi. Selain itu, dalam
perencanaan pembangunan baik pada level wilayah,
resort, kawasan, dan objek tujuan ekowisata, harus
memperhatikan: Pembangunan dilaksanakan sesuai
tataruang; Penyesuaian antara potensi alam dengan
tujuan pengembangan; Sedapat mungkin diusahakan
pengembangan mempunyai fungsi ganda; dan ada
pengalokasian areal alami yang tidak dikembangkan.
Perencanaan ekowisata mempunyai aspek yang
kompleks, pengembangan tidak hanya pada sisi produk
wisata tetapi juga pasar wisata. Oleh karena sifat dan
perilaku ekosistem alam sering rentan dan terbatas -



daya dukungnya maka pembangunan yang dilakukan
menggunakan pendekatan product drivent.
Disesuaikan dengan potensi sifat dan karakter objek
dan daya tarik wisata (Fandeli, 2000). Dalam kaitan ini,
perencanaan sarana transportasi, fasilitas dan utilitas,
sejauh mungkin pola pengembangan nya mengikuti
model setempat.

Pelestarian kawasan gambut berbasis
pembangunan ekowisata berkelanjutan merupakan
strategi konservasi yang memanfaatkan potensi
lingkungan dan sumberdaya alam hayati (hewan dan
tumbuhan), yang memiliki keaslian, keunikan dan
kelangkaan sebagai daya tarik wisatawan. Potensi ini
menempati posisi supply sebagai modal utama untuk
dimanfaatkan secara terpadu dan dalam keseimbangan
dari tiga komponen sistim yaitu sosial budaya, ekonomi
dan lingkungan yang dikemas melalui kegiatan
ekowisata.

Agar pembangunan ekowisata berkelanjutan
terlaksana dengan baik tidak terlepas dari berikut:
Analisis peluang pengembangan ekowisata melalui
kegiatan Feasibility Study; Rancangan pengelolaan,
alokasi tata-ruang, pemberdayaan masyarakat,
kebutuhan fasilitas dan sumberdaya manusia, serta
pola aturan yang akan diterapkan yang dituangkan
dalam dokumen Management Plan; dan dibuat
rnacangan teknisnya atau Engeneering Design, yang
memuat Rancangan tata-ruang kawasan, zonasi, model
arsitektur bangunan dan infrastruktur yang akan
dibangun yang menjadi sarana ekowisata.

Keberhasilan pembangunan ekowisata berkelanjutan
merupakan keberhasilan konservasi ekosistem kawasan
gambut.
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Semakin tingginya intensitas
bencana hidrometeorologi, seperti
banjir bandang dan tanah longsor
yang banyak terjadi di setiap
musim hujan, juga kebakaran
hutan dan lahan di musim
kemarau, sering dikaitkan dengan
kerusakan hutan dan rendahnya
kualitas pengelolaan sumberdaya

ditujukan untuk memperlancar investasi untuk
membuka kesempatan kerja seluasluasnya di era
bonus demografi ini. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) sebagai kementerian yang
mengelola kawasan hutan hingga 66% dari luas lahan
daratan tentu memegang posisi strategis. Peran ini
kalau tidak dilakukan dengan hati-hati akan berdampak
pada semakin tingginya laju deforestasi.

Tulisan ini mensarankan perlindungan seluruh
hutan alam primer yang masih utuh (intact) menjadi
hutan tetap untuk dimaksimalkan fungsinya sebagai
perlindungan Daerah Aliran Sungai/DAS (forest
watershed function), menjadi perlindungan terakhir
satwa endemik dan keragaman hayati hutan tropis
Indonesia. Selain itu juga mensarankan upaya
pemulihan lanskap hutan sekunder yang telah
dikonversi menjadi kebun sawit besar/kecil, baik yang
statusnya dipertahankan sebagai Kawasan Hutan
maupun Areal Penggunaan Lain (APL).

Hasrat pemerintah mendorong pertumbuhan
ekonomi menuju negara berpendapatan tinggi pada
tahun 2045 merupakan cita-cita luhur yang perlu
didukung, walau dampaknya terhadap kerusakan
ekosistem alam, khususnya hutan perlu terus
dicermati. Diperlukan langkah antisipatif sebelum
berbagai keterlanjuran berjalan terlalu jauh yang
berdampak pada kerusakan ekositem hutan secara
irreversible (tidak dapat dipulihkan) dan hilangnya
fungsi hutan sebagai pusat keragaman hayati. Langkah
strategis Rimbawan pada awal 1980-an yang menjadi
pionir terbangunnya Tata Guna Hutan Kesepakatan
(TGHK) perlu menjadi pembelajaran penting bagi kita
untuk berjuang melindungi warisan kekayaan alam
Indonesia.

Peran sektor kehutanan perlu didefinisikan ulang
secara tepat yang tidak hanya diukur dari manfaat
tunai terukur secara langsung jangka pendek
(PNBP/PDB),

alam, dimana kondisi tersebut berimplikasi lanjut pada
semakin besarnya dampak perubahan iklim.

Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC, 2020) melaporkan fakta bahwa peningkatan
suhu rata-rata didunia semakin mendekati 1 C dalam

seratus tahun terakhir, yang menyebabkan konsekuensi
pada perubahan iklim, cuaca menjadi lebih ekstrim dan
curah hujan yang lebih tinggi di berbagai tempat. Telah
tercatat kejadian pemutihan karang (coral bleaching)
dan kebakaran hutan terbesar dalam 10 tahun terakhir.
Akibat lainnya, populasi ikan menurun di lautan,
produktivitas hasil pangan diberbagai tempat juga
menurun.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang masih
memiliki hutan tropis terluas di dunia, memilki peran
strategis dalam pengendalian perubahanan iklim
global. Dalam konferensi perubahan iklim 2015,
Indonesia bersama 195 negara di dunia telah
menandatangani Paris Agreement untuk membatasi
kenaikan rata-rata suhu bumi tidak melebihi 1,50C.

Memperhatikan semakin luas dan besarnya
kerugian akibat bencana yang dipicu oleh dampak
perubahan iklim dan kerusakan hutan tropis, maka
upaya perlindungan hutan yang masih tersisa dan
perbaikan tata kelola hutan secara keseluruhan mutlak
diperlukan. Di tengah puncak bencana
hidrometeorologi yang kembali menyadarkan
pentingnya melindungi hutan yang tersisa, Pemerintah
mensahkan Undang Undang Cipta Kerja (UU No
11/2020) dan beberapa peraturan turunannya yang-
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namun harus menekankan manfaat utamanya sebagai
kondisi pemungkin bagi berlangsungnya pembangunan
berbagai sektor lain.

Bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan
yang merendam 11 dari 13 kabupaten/kota awal tahun
2021 harus menjadi pembelajaran penting yang tidak
boleh begitu cepat dilupakan dari memori kolektif
Bangsa ini.

Kita harus berhenti menjadi Bangsa yang
ambigu. Kita menunjukkan kebijaksanaan di mata dunia
dengan meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati
(Convention on Biodiversity/CBD), Konvensi untuk
Memerangi Desertifikasi (Convention to Combat
Decertification/CCD), Konvensi Kerangka Kerja untuk
Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework
Convention on Climate Change/UNFCCC) dan
sebagainya, sementara kita sebetulnya tidak pernah
benar-benar serius mewujudkan komitmen tersebut
secara konkrit dan konsisten.

Kehancuran ekosistem hutan di era perubahan
iklim terbukti telah berdampak besar pada kehancuran
ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kerugian akibat
kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997 mencapai
8 milyar dollar AS, dua kali lipat dibandingkan dengan
kerugian ekonomi karena gempa dan tsunami Aceh
pada tahun 2004 yang mencapai 4.5 milliar dollar AS.
Bencana yang melanda 25 juta ha hutan dan lahan di
Sumatera dan Kalimantan ini menempati peringkat
pertama bencana paling merugikan ekonomi Indonesia
dalam kurun 1900-2014 (Kompas, 20 Oktober 2015).

Kedepan, sektor kehutanan, di tengah berbagai
tekanan, harus semakin berdaya melindungi hutan
yang tersisa sebagai environmental safeguards atau
natural infrastructure yang mampu mengendalikan
bencana kebakaran, asap, banjir, tanah longsor dan
bencana lain yang disebabkan oleh eksploitasi alam
secara intensif.

Untuk itu komitmen melindungi ekosistem
hutan yang tersisa serta merehabilitasi hutan yang
telah terdegradasi harus dilandasi oleh ketulusan niat
dan diwujudkan dengan upaya sungguh-sungguh demi
keselamatan dan kesejahteraan bangsa.
Beberapa opsi Berikut ini perlu menjadi pertimbangan.

Pertama: Seluruh hutan alam primer yang masih
utuh, termasuk seluruh hutan alam yang dikelola oleh
IUPHHK-HA plus hutan primer dan gambut yang masuk

dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
(PIPPIB) ditetapkan sebagai hutan tetap. Lanskap
berhutan yang masih utuh (intact) ini diperuntukan
sebagai pusat keragaman hayati, perlindungan Daerah
Aliran Sungai (DAS), penyediaan berbagai jasa
lingkungan, perdagangan karbon, ekowisata khusus
(misal: hotel super mewah di tengah hutan), produksi
fancy wood dan produk lain yang bernilai tinggi.
Pengelolaan lanskap hutan primer dilakukan secara
segregatif (Periksa Tabel 1) untuk memelihara
kekompakan ekosistem hutan dan menghindarkan dari
ancaman fragmentasi.

Kedua: Pemenuhan kebutuhan kayu domestik tidak
lagi berasal dari hutan alam, melainkan dari Hutan
Tanaman Industri (HTI), Hutan Rakyat (HR) dan
Perhutanan Sosial (PS). HTI bukan hanya memproduksi
kayu serat, melainkan juga kayu konstruksi dan bio-
energi. Kebutuhan kayu kontruksi juga dipenuhi dari HR
(Hartono,2020, Kom. prib.). Kedepan peran PS
diharapkan semakin nyata dan besar untuk
menyumbang pasokan kebutuhan kayu domestik.

Ketiga: Diperlukan upaya pengembalian fungsi
perlindungan DAS hutan sekunder yang telah terlanjur
dikonversi menjadi perkebunan sawit skala besar, baik
yang dipertahankan statusnya sebagai kawasan hutan
maupun yang dilepaskan.

Kombinasi hamparan kebun sawit dan hutan
alam sekunder yang dipertahankan oleh unit
manajemensawit skala besar, sebagai realisasi ketaatan
mereka terhadap Skema Sertifikasi (RSPO/ISPO),
misalnya perlindungan dan pengelolaan hutan alam
yang ditetapkan sebagai High Conservation Value Area
(HCV) dan High Carbon Stock (HCS), perlindungan dan
pengelolaan hutan sempadan sungai (riparian forest),
dan koridor satwa liar dan Taman Kehati sebagai
Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

Mosaik kebun sawit dan hutan alam sekunder
apabila ditata dan dikelola dengan baik melalui
pendampingan dan pengawasan intensif oleh Balai
Pengelolaan DAS (BPDAS), Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) dan Pemda, walhasil bisa memenuhi kaidah
climate smart landscape (Periksa Tabel 1), sehingga
lanskap bersawit ini masih dapat diharapkan perannya
sebagi perlindungan tata-air dan keragaman hayati
secara optimal.

Keempat: Hutan sekunder yang telah dikonversi
menjadi sawit mandiri (rakyat), baik yang
dipertahankan statusnya sebagai kawasan hutan



maupun yang dilepaskan, dengan pendampingan
intensif oleh Pemda, KPH dan NGO, secara perlahan
ditingkatkan kualitas penutupan lahannya (jangka
benah) baik sebagai perlindugan DAS dan sumber
penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat
tempatan, misalnya dari sawit monokultur menjadi
agroforestry/kebun campur berbasis sawit.

Lanskap bersawit tidak mesti berperilaku buruk
bagi perlindungan DAS maupun keragaman hayati,
apabila ditata dan dikelola dengan baik. Permasalahan
utamanya adalah minimnya kepedulian dan perhatian
semua pihak terhadap kepentingan bersama.

Pelaksaan Undang Undang Cipta Kerja/UU No.
11/2020 dan peraturan turunannya jelas akan
berdampak pada peningkatan kontestasi penggunaan
lahan yang pada giliraanya akan meningkatkan laju
deforestasi. Di lain pihak sebaran, luasan dan integritas
ekosistem hutan semakin perlu ditingkatkan untuk
mengendalikan dampak bencana hidrometeorologi
seiring dengan ekskalasi perubahan iklim.

Indonesia sebagai negara mega-diversity juga telah
memiliki berbagai komitmen internasional untuk
memelihara tutupan hutan dan keragaman hayatinya.
Saatnya Pemerintah menetapkan seluruh hutan alam
primer yang masih utuh menjadi Hutan Permanen yang
dikelola secara segregatif untuk mempertahankan
integritas ekosistemnya.

Sebagai Bangsa besar Kita harus memiliki sikap
teguh untuk melindungi warisan kekayaan alam
Indonesia. Setiap jengkal perubahan penutupan lahan
berhutan harus dievaluasi secara cermat tanpa harus
menghambat laju pembangunan. Jika ingin memuaskan
kebutuhan Bangsa dalam jangka pendek, maka seluruh
bentang alam berhutan yang tersisa dapat segera
dieksploitasi untuk kepentingan saat ini, namun apabila
ingin menyelamatkan kepentingan Bangsa dalam
jangka panjang, kita harus menyelamatkan hutan alam
primer yang masih utuh serta bekerjasama
merehabilitasi bentang alam berhutan yang telah
terdegradasi.

Pilihan dan konsekuensinya begitu jelas,
keputusan ada di tangan kita!

Tabel 1. Pengelolaan Hutan Dengan Pendekatan Segregasi, Integrasi dan Inklusi 

Opsi 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Legalitas 
Karakter 

Kondisi landskap 

Hutan 
 Intervensi 

Status Fungsi 

Hutan 

Segregasi  Keputusan
Presiden

Konservatif  Hutan alam
primer
utuh/intact
(30 juta Ha ?)

Perlindungan dan Pemanfatan 
terbatas: 
Perlindungan dan pengamanan, 
pemanfaatan/imbal jasa 
Lingkungan, perdagangan karbon, 
ekowisata ekslusif, HHBK, fancy 
wood. 

Hutan Konservasi 
(KSA/KPA), Hutan 
Lindung, PIPPIB, 
Hutan Produksi. 

M
EN

G
ELO

LLA
 Y

A
N

G
 

TER
SISA

 

Integrasi  Penyelesain
sanksi
administratif

Akomodatif  Hutan
sekunder
dikonversi
menjadi
perkebunan
sawit (> 25
Ha): 2,700.000
Ha (Kehati,
2019).

Penataan lanskap: 
• Perlindungan dan Rehabilitasi

Riparian Forest
• Perlindungan HCV/HCS
• Pemanfaatan/Imbal Jasa

Lingkungan.
• Kawasan Ekosistem Esensial

(KEE)

Hutan 
Konservasi 
Hutan Produksi 
Hutan Lindung 
APL M

EN
G

ELO
LA
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ETER
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N

JU
R

A
N

 

Inklusi  Penyelesaian

sanksi

administratif

 Penataan

Kawasan

Hutan

Solutif  Hutan

sekunder

dikonversi

menjadi sawit

rakyat  (<25

Ha); 700,000

Ha (Kehati,

2019)

Penataan tapak: 

Konservasi Tanah dan Air  (rorak, 

dsb.) 

Pendampingan intensif (KPH, 

Pemda)  



Menjadi “orang utan” adalah cita-cita saya.
Karena itu, dengan gembira dan berbangga hati saya
menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB, masuk
tahun 1974 dan lulus 1978. Tapi kemudian saya
berbelok ke bidang sosial ekonomi pertanian.
Alhamdulillah, saya memperoleh kesempatan untuk
menimba ilmu dengan mengambil jurusan Natural
Resource Economics di Department of Agricultural
Economics, Michigan State University. Doctor of
Philosophy dalam bidang Natural Resource Economics
tersebut saya dapatkan pada 1988.

Takdir tak dapat dipungkir, kata nasihat orang
tua. Alhamdulillah, pada 2005 saya mendapatkan
amanah untuk menjabat Deputi Menteri BUMN Bidang
Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan
Penerbitan. Di kedeputian ini terdapat Perum
Perhutani, korporasi kehutanan terbesar di Indonesia,
yang memegang amanah pengelolaan hutan di dalam
kawasan hutan di seluruh pulau Jawa. Terus terang,
saya tak pernah berpikir akan ada interaksi lagi dengan
profesi kehutanan dalam bidang kedinasan. Inilah yang
saya katakan takdir tak dapat dipungkir.

Adanya kontak baru dengan Perum Perhutani
membuat kenangan lama hidup kembali. Saya pernah
menjadi Ketua Rombongan Praktek Umum Mahasiswa
Fakultas Kehutanan untuk wilayah Jawa Timur. Kalau
tidak salah Praktek Umum tersebut dilaksanakan tahun
1977. Saya sendiri mendapat lokasi praktek di KPH
Parengan, tepatnya BKPH Pumpungan. Kemudian
pindah ke KPH Tuban, KPH Ponorogo dan terakhir KPH
Saradan.

Ada cerita lucu tapi mengenaskan ketika suatu
hari saya membaca usulan penghapusan asset
perumahan karyawan. Satu di antaranya adalah rumah
bekas Asper/BKPH Pumpungan, yang mana saya
pernah tinggal untuk praktek di situ. Saya ingat rumah
itu terbuat dari kayu jati dan lokasinya dekat dengan
TPK (Tempat Penimbunan Kayu). “Masa iya kalau
rumah terbuat dari kayu jati akan rusak?”, saya
bertanya dalam hati. Saya dan teman-teman
mengunjungi lokasi rumah yang akan dihapuskan
dalam daftar aset tersebut. Ternyata, apa yang saya
lihat tahun 1977 dengan apa yang saya lihat pada
2005, atau setelah berselang hanya 28 tahun, situasi
yang sangat kontras sudah terjadi. Rumah Asper BKPH
Pumpungan sudah tidak ada dan lebih mengenaskan
lagi TPK pun sudah dapat dikatakan tidak berfungsi
lagi. Artinya, tak ada lagi kayu jati lagi yang harus
ditimbun. Apakah sistem pengelolaan hutan jati kita
tidak menghasilkan hutan jati yang lestari?

Setiap mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan
pasti mengenal prinsip pengelolaan hutan yaitu
maximum sustainable yield principle atau prinsip
mendapatkan hasil panen maksimum lestari. Sistem
pendidikan kehutanan dirancang sedemikian rupa agar
bisa mewujudkan prinsip tersebut dalam kehidupan
realitas. Selain bagaimana semua kegiatan dibukukan
dalam RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hasil)
dengan (kalau dulu semasa saya Praktek Umum),
warna sampul buku yang berbeda. Misalnya, warna
sampul buku hijau adalah kode untuk kegiatan
penanaman dan warna sampul buku merah adalah
kode buku untuk kegiatan penebangan. (Mudah-
mudahan memori ini tidak salah). Di Fakultas
Kehutanan Jurusan Managemen Hutan ada satu mata
ajaran yaitu Perlindungan Hutan. Selain dikandung
aspek perlindungan hutan terhadap hama penyakit,
dalam mata ajaran Perlidungan Hutan diajarkan juga
tentang pencegahan hutan dari kebakaran,
pengembalaan liar dan pencurian kayu. Konsep
perlindungan hutan seperti itu saya tularkan menjadi
Tupoksi Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen
Perkebunan pada 1999.
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Ketika itu marak sekali kejadian perambahan kebun dan
pencurian hasil-hasil perkebunan.

Saya tidak akan membahas perlindungan hutan
dari sudut pandang ilmu Perlindungan Hutan
sebagaimana disinggung di atas. Saya ingin
menyampaikan sudut pandang lain yang sangat jarang
dikemukanan dan berada di luar profesi kehutanan,
yang mana hal tersebut akan sangat menentukan
gagalnya prinsip pengelolaan hutan sebagaimana
dikemukakan di atas. Saya sendiri mungkin tidak akan
pernah mendapatkan kasus yang akan saya ceritakan di
sini apabila saya tidak mendapatkan amanah sebagai
Deputi Mentri BUMN yang mengurus Perum Perhutani.

Apa yang saya maksud?
Sistem akuntansi yang diberlakukan untuk

pengelolaan perusahaan Perum Perhutani. Mengapa
demikian?

Dari kacamata ekonomi kelembagaan sistem
akuntasi adalah bagian dari rules atau peraturan
perundangan yang dilembagakan oleh suatu
masyarakat profesi yang diakui oleh Negara. Salah-
benar laporan keungan ditentukan oleh standar
akuntasi ini. Apa yang harus dimasukan biaya-
pendapatan diatur oleh aturan akuntasi. Karena itu juga
untung-rugi korporasi di atur oleh aturan tersebut.
Apakah tanggung-jawab harus diambil (dipertanggung-
jawabkan oleh pengambil keputusan) atau dirancang
bisa melepas tanggungjawab, juga bisa diatur oleh
standar akuntasi yang diberlakukan.

Jadi, pada tingkat penafsiran paling tinggi dari
sistem akuntansi adalah apakah sistem akuntasi yang
diterapkan untuk Perum Perhutani itu bisa dan kuat
untuk membangun tanggung-jawab maksimum untuk
pencapaian kelestarian hutan di Jawa dan sekaligus
juga memberikan insentif bagi Perum Perhutani
menjadi perusahaan terbesar dilihat dari kekayaannya
dan dari dampak kesejahteraan yang dibangkitkannya
bagi masyarakat pada umumnya.

Satu kunci akuntansi untuk mewujudkan hal
tersebut adalah dicatatnya tegakan hutan sebagai aset
perusahaan Perum Perhutani.

Apa dasarnya saya menyampaikan bahwa
tegakan pohon seperti tegakan jati itu harus dicatat
sebagai asset Perum Perhutani?

Tentu dasar pertama adalah dasar keilmuan itu
sendiri. Ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai
induknya akuntansi. Dalam ilmu ekonomi kehutanan
tegakan pohon jati, misalnya, dinamakan sebagai -

masih belajar di-Fakultas Kehutanan dikatakan baru
akan ditebang setelah usianya di atas 60 tahun. Kalau
zaman Belanda dikatakan pohon jati itu ditebang
setelah mencapai usia 80 tahun. Itulah stock yang terus
bertumbuh baik volume fisiknya maupun nilai
rupiahnya. Ilmu ekonomi mengajarkan prinsip
pencapaian kelestarian hasil dengan mengelola stock
tegakan tersebut. Artinya, ilmu ekonomi mengajarkan
bahwa tegakan hutan adalah sebagai aset perusahaan.
Jadi, dalam akuntansi Perum Perhutani hal teknis
akuntasi telah mengalahkan hal prinsip dalam ilmu
ekonomi.

Apa implikasi lapangannya?
Ini merupakan dasar yang kedua, yaitu Perum

Perhutani menjadi perusahaan miskin aset. Tragisnya
apabila terjadi pencurian pohon jati di hutan, kemudian
tertangkap dan kayunya disimpan di TPK. Kayu tersebut
menjadi temuan dan kemudian dicatat sebagai aset.
Saya mengatakan hal ini sebagai hal yang tragis karena
sistem akuntansi telah memutus hubungan fungsional
hutan dengan hasil hutan dalam sistem akuntansi itu
sendiri. Akibatnya, pencurian kayu di hutan tidak
mengurangi kekayaan Perum Perhutani. Tak ada
masalah dengan pertanggung-jawaban akan aset yang
dikelolanya karena itu dikelompokkan bukan aset.

Sebaliknya, barang curian bisa menjadi aset
Perusahaan sebagaimana disinggung tadi. Tragis.

Sekarang apa yang akan terjadi apabila tegakan
pohon jati menjadi aset Perum Perhutani. Kita buat
pengandaian saja mengingat saya sudah tidak memiliki
data lapangan yang riil. Andaikan luas hutan jati di
bawah penelolaan Perum Perhutani 1 juta hektare,
atau sekitar 50% lebih dari total luas kawasan hutan
yang dikelola Perum Perhutani. Dengan memasukkan
tegakan hutan menjadi aset perusahaan maka sekarang
Perum Perhutani menjadi perusahaan yang kaya-raya

growing standing
stock. Adanya kata
stock ini tentunya tidak
sembarangan. Stock
merupakan gambaran
dari sebuah aset
finansial, sama dengan
surat berharga yang
masa masak waktunya
misalnya 10 tahun.
Pohon jati ketika saya-



pertumbuhan volume, artinya nilainya juga bertumbuh.
Pertumbuhan itu dikenal dengan istilah riap. Riap
pohon dikalikan luas areal maka akan didapat nilai
pertumbuhan tegakan jati di masing-masing blok dan
untuk seluruh areal yang dipangku oleh Perum
Perhutani. Pertumbuhan atau riap tegakan ini bisa
dikonversi menjadi stock atau surat berharga, yang juga
bisa diperlual belikan di pasar, apabila Perum Perhutani
mau mengerjakannya. Jadi, dengan persyaratan
tegakan menjadi aset, sekarang Perum Perhutani tidak
lagi harus menunggu 60 tahun untuk mendapatkan
hasil penjualan dengan menebang pohon, tetapi
dengan mejual-belikan riap sudah mendapatkan
potensi pasar yang cukup besar.

Potensi ini tidak feasible lahir apabila tegakan
hutan tidak dicatat sebagai aset.

Berapa nilai aset tegakan yang menjadi
kekayaan Perum Perhutani? Sebagaimana telah
disinggung sekarang nilai aset Perum Perhutani terdiri
atas Nilai Aset Tegakan + Nilai Aset Kayu di TPK, maka
dengan mudah terlihat bahwa nilai terbesar kekayaan
Perum Perhutani itu berada dalam bentuk nilai aset
berupa tegakan hutan. Andaikan areal hutan Perum
Perhutani yang berisi tegakan pohon 1.000.000 hektar
berisi 100 m kayu/ha, maka akan didapat 100 juta m

kayu.
Andaikan pula nilai pohon tersebut Rp 1.0 juta/

m maka nilai tegakan tersebut setara Rp 100 Triliun.

Mungkin ini merupakan kekayaan minimum yang akan
dimiliki oleh Perum Perhutani.

Mencatat tegakan pohon sebagai aset bukanlah
hal baru untuk korporasi di Indonesia. Pada perusahaan
perkebunan seperti perkebunan karet atau kelapa
sawit, pohon tersebut dicatat sebagai aset.

Pemikiran yang saya kemukakan pada 2005
bahwa tegakan hutan atau pohon harus dicatat sebagai
aset rupanya sudah menjadi perhatian sistem
akuntansi-

dunia. IFRS (The International Financial Reporting
Standards) menganjurkan penerapan biological assets
untuk Indonesia, termasuk Perum Perhutani, pada
2011.

Di atas segalanya, pencatatan tegakan pohon
sebagai aset Perum Perhutani, merupakan wujud
kebertanggung-jawaban atas amanah pengelolaan
hutan, bukan pengelolaan kayu di TPK. Dengan
demikian, selain akan lahir banyak manfaat dengan
menerapkan prinsip ilmu ekonomi ini, terlebih penting
lagi adalah menerapkan teknik akuntansi yang tetap
didasarkan pada prinsip ekonomi tadi plus moralitas
untuk menerapkan maximum sustainable yield
principle. Bukan menjadi bagian penyebab utama
ketidak-lestarian hutan-hutan kita sebagai akibat
korporasi, pemerintah dan kita melepaskan tanggung
jawab terhadap tegakan hutan yang perlu kita kelola
dengan baik dan benar.

Dengan prinsip
pengelolaan hutan
normal dengan
menerapkan daur 60
tahun (bukan 15 tahun
atau 30 tahun) maka
akan terdapat 60 blok
hutan jati di seluruh
Jawa, maka per blok
terdapat sekitar 17 ribu
hektar. Setiap blok
mengalami -



Mana yang lebih tinggi statusnya untuk
keberlanjutan hidup manusia: uang atau sumberdaya
alam atau komoditas yang dihasilkan oleh sektor riil?

Kemungkinan besar pembaca akan menilai uang
lebih penting dari segalanya sebagaimana sering
disampaikan dengan istilah UUD (ujung-ujungnya-duit).
Benarkah demikian?

Untuk orang kehutanan mungkin tidak demikian
mengingat kita kaya akan pengalaman hidup di hutan.
Di dalam hutan tak ada warung. Tak bisa kita belanja.
Jadi, punya uang “sekarung” pun tak ada maknanya
kalau kita mengalami kelaparan di dalam hutan.
Mungkin ini bukti pertama dari masyarakat hutan
bahwa uang itu tidak ada arti dengan sendirinya.

Bukti yang mencengangkan dunia bahwa nilai
uang itu adalah hal sekunder atau bahkan lebih rendah
dari itu dapat dilihat dalam kasus kebijakan moneter
Jepang sejak 1999, yaitu Jepang membuat nilai bunga
bank nol persen. Kebijakan ini sekarang sudah banyak
diikuti di negara- negara Eropa Barat, khususnya
negara-negara Scandinavia. Jadi, kalau kita menyimpan
uang di bank Jepang, kita bukan mendapatkan bunga,
melainkan harus membayar jasa bank. Mengapa
demikian? Jepang dengan jiwa Samurai-nya
mengharamkan pendapatan yang bersumber bukan
dari hasil bekerja (unearned income). Bunga adalah
unearned income.

Realitas ekonomi Jepang terus berkembang walaupun
nilai bunga di sana nol persen.

Dapatkah nilai riap tegakan kita buat nol?
Dalam kertas bisa saja sebagaimana tegakkan

pohon tidak dicatat sebagai aset perusahaan. Tetapi,
dalam kenyataannya riap terus hadir mengikuti
bekerjanya hukum alam. Artinya, hukum uang berupa
bunga-berbunga dapat dimatikan sebagaimana yang
dikerjakan Jepang tetapi hukum alam berupa riap
tegakan yang hadir selama pohon hidup tidak dapat
dihentikan oleh manusia. Apalagi hubungan bunga
bank dengan riap tegakan hutan sangatlah abstrak. Di
Perum Perhutani kualitas lahan dinyatakan dalam
ukuran indeks, yaitu Bonita. Semakin tinggi indeks
Bonita-nya, maka semakin baik pertumbuhan
tegakannya. Dengan mengamati riap tegakan hutan
tropika secara umum atau hutan jati secara khusus
saya hanya bisa mengatakan subhanallah
walhamdulillah, betapa tingginya kasih Allah bagi kita
yang berada di daerah iklim tropika. Tapi pada saat
yang bersamaan, kita pun perlu mengucapkan
permohonan ampun dari Allah SWT mengingat sampai
sekarang tidak ada satu pun negara-negara di zona
tropika yang bisa menjadi negara maju, termasuk
negara kita sendiri.

Sekarang kita mulai bicara utang dengan
hukumnya bersifat bunga-ber-bunga. Pada tahun 1997,
ketika krisis ekonomi terjadi sangat berat, pada
dasarnya adalah sebagai akibat kita tidak bisa
membayar utang pada saat utang tersebut jatuh
tempo. Kejadian tersebut harus menjadi pelajaran
serius bagi kita semua mengingat bahwa faktor utama
suatu negara kehilangan kedaulatannya adalah
diakibatkan oleh dua faktor saja. Pertama, negara yang
dibicarakan kalah dalam berperang dan kedua, negara
yang dibicarakan tidak bisa membayar utang. Pada
tahun 1998 defisit dalam capital account Indonesia
hampir mencapai US$ 4 milyar, jumlah yang hampir
sama dengan surplus pada neraca berjalan
perdagangan barang dan jasa.
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Lubang besar yang menganga pada sektor perdagangan
barang adalah rendahnya nilai pendapatan devisa
sebagai akibat dari barang yang kita ekspor kebanyakan
bahan mentah atau bahan baku; sedangkan defisit
dalam perdagangan jasa adalah lebih banyaknya dollar
yang mengalir ke luar daripada dollar yang masuk
untuk membayar jasa uang asing seperti utang atau
dividen dari investasi asing. Apa kesimpulan utama
yang bisa kita ambil dari fakta di atas? Kita banyak
berutang ke pihak asing tetapi utang tersebut tidak
menghasilkan banyak dollar. Artinya kita tidak akan bisa
membayar utang kalau pola tersebut berlanjut.

Fenomena Covid-19 banyak memberikan
perkembangan baru dalam pemikiran global. Satu di
antaranya adalah masyarakat global makin menghargai
jasa lingkungan hidup dari hutan.

Fenomena ini tentunya perlu menjadi fokus
pemikiran dalam melihat hutan kita secara lebih
komprehensif. Satu pertanyaan yang diajukan dalam
artikel singkat ini adalah apakah hutan, misalnya hutan
jati, dapat dikaitkan langsung dengan rencana
pengembalian utang luar negeri Indonesia, sebagai
bentuk bisnis kehutanan baru?

Apa dasar pemikiran yang dibangun untuk bisa
menjawab pertanyaan tersebut?

Pertama, ada kesamaan sifat dari utang luar
negeri dengan menanam pohon hutan, yaitu berjangka
panjang, misalnya 30 tahun. Dengan demikian, bisa
diatur suatu rancang bangun dan perencanaan
pengelolaan hutan di mana keduanya menjadi satu
paket persiapan pembayaran utang dan juga
pemanfaatan utangnya.

Kedua, dengan semakin berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi yang menunjukkan peran
hutan terhadap mutu kehidupan dan keberlanjutan
planet bumi, maka peran hutan semakin dipahami oleh
masyarakat dunia. Misalnya, pemahaman hutan
sebagai sumber air global melalui kehadiran protein
(bioaerosol) di dalam awan yang bersumber dari
mikroorganisme di dalam hutan, sebagai faktor kunci
terjadinya hujan, maka masyarakat dunia menyadari
bahwa manfaat kelestarian itu bukan hanya untuk
masyarakat di mana hutan itu berada tetapi juga untuk
dunia.

Tentu saja isu lingkungan yang sudah lama
banyak dibahas seperti peran hutan dalam mengatasi
perubahan iklim global melalui perannya sebagai
penyerap dan penyimpan karbon. Kedua faktor utama

di atas perlu diinternalisasikan ke dalam bisnis
kehutanan terutama dikembangkan oleh BUMN bidang
kehutanan seperti Perum Perhutani. Apabila kita
hubungkan antara bisnis kehutanan dengan membayar
utang luar negeri, faktor apa yang bisa dijadikan dasar
pemicu pemikiran lebih lanjut?

Faktor pertama yang perlu dijadikan dasar
pemikiran adalah menjawab pertanyaan apakah laju
peningkatan nilai per dollar investasi kehutanan bisa
mengalahkan laju pertambahan nilai per dollar bunga
pinjaman (sebab bunga masih diberlakukan)? Apabila
ya bisa, maka kita memiliki peluang untuk mengaitkan
hutan dengan utang luar negeri.

Sekarang, mari kita coba mengerjakan
perhitungan kasar.

Andaikan bunga utang luar negeri 3%/tahun
dan perlu dikembalikan sekaligus pada tahun ke 30
dengan menerapkan perhitungan bunga-ber-bunga.
Kalau bunga pinjaman luar negeri itu 3%/tahun, maka
nilai utang US$ 1.0 akan menjadi US$ 2.0 dalam tempo
kurang-lebih 23 tahun.

Artinya, kita harus memiliki uang dollar dua kali
nilai pinjaman awal apabila pada tahun ke 23 kita harus
melunasinya dengan satu kali pembayaran. Apabila
waktu pembayarannya 30 tahun, maka nilai yang
diperlukan adalah sekitar 2.4 kali pinjaman awal, yaitu
US$ 2.4. Mau dibayar oleh hasil industrialisasi? Kita
belum punya pengalaman empiris bahwa industri kita
akan berkembang dengan pesat. Artinya, kita harus
mempersiapkan diri dengan pola yang lebih pasti.

Saya ingin mengaitkan ide sertifikasi pohon jati
yang pernah saya sampaikan pada 2005 dengan
mempersiapkan diri untuk membayar utang luar negeri
ini sebagai bahan diskusi untuk membahas orientasi
bisnis baru, misalnya, untuk Perum Perhutani dewasa
ini. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan apabila
pohon dicatat sebagai aset perusahaan, yang mana
perusahaan harus menjaganya dengan baik,
sebagaimana yang telah disampaikan pada artikel
sebelumnya. Jadi, di sini kita mengemas bisnis hutan
sebagai growing stock dan juga produksi kayu pada
masa akhir sekaligus. Perum Perhutani mengundang
investor untuk membeli riap atau pohon jati yang tetap
menjadi tegakan hutan, tanpa kita harus menebang
pohonnya.

Pertanyaan pokoknya di sini adalah dapatkah
pertumbuhan nilai pohon, misalnya pohon jati,
melawan berkerjanya hukum uang atau nilai bunga ber-
bunga.



Sekarang, mari kita melakukan hitung-hitungan
kasar sebagai berikut. Pada artikel ini nilai riap tegakan
yang bisa diperjual-belikan belum diperhitungkan.
Selain itu, cara perhitungan juga masih sangat kasar.
Tujuan utama dari perhitungan berikut hanyalah untuk
mengetahui apakah nilai pohon bisa mengalahkan nilai
bunga pinjaman.

Kita pilih pohon jati sebagai kasus. Selain
nilainya tinggi juga administrasi hutan jati ini sangat
lengkap, warisan sistem administrasi Belanda.
Andaikan biaya bibit jati per tanaman Rp 50.000, biaya
mengotrak pesanggem tumpangsari selama 4 tahun
pada areal 0.25 hektar/pesanggem, dengan kepadatan
tanaman 2500 tanaman adalah Rp 20.000/tanaman
atau sekitar US$ 1.42/tanaman jati. Dengan demikian
biaya total per tanaman jati mencapai US$ 7.1 dengan
rincian biaya pengadaan bibit US$ 3.57, biaya
mengontrak pesanggem US$ 1.42, dan US$ 2.1 biaya
lain-lain.

Harga log kayu jati paling murah pada saat ini,
untuk kelas A1 adalah sekitar Rp 2.5 juta/m³ atau
sekitar US$ 178/m³.

Dengan data di atas kita bisa menghitung nilai
pengembalian per biaya yang ditanam yaitu sebesar
(US$ 178 - US$ 7.1)/US$ 7.1 = 24.0. Jadi, dengan belum
memasukkan unsur biaya- biaya lainnya, tingkat
pengembalian per US$ 1.0 investasi secara kasar
memberikan nilai 24 kali- nya.

Sekarang mari kita cek, berapa nilai
compounding interest rate selama 30 tahun dengan
nilai 24 kali per US$ 1.0? Ternyata sama dengan nilai
bunga per tahun 12%. Jadi, pertumbuhan nilai kayu jati
tersebut empat kali lebih besar dari nilai bunga
pinjaman luar negeri sebesar 3% .

Kalau utang kita US$ 1.0 milyar, berapa pohon
jati usia 30 tahun sama dengan nilai ini? Andaikan hasil
per pohon jati 2 m3, maka nilainya mencapai sekitar
US$ 356. Untuk mencapai nilai US$ 1.0 milyar
diperlukan 2.8 juta pohon. Andaikan per hektar berisi
200 pohon jati, maka luasan yang diperlukan untuk
mendapatkan nilai US$ 1.0 milyar adalah 14.000
hektar.

Informasi yang didapat dari internet bahwa
utang luar negeri Indonesia sesuai catatan BI pada Juli
2019, adalah US$ 395.3 miliar dollar AS, terdiri atas
utang pemerintah US$ 197,5 miliar, utang swasta dan
BUMN sebesar US$ 197,8 miliar. Apabila utang
Pemerintah disetarakan dengan kemampuan pohon jati
untuk membayarnya maka diperlukan luas hutan jati
sekitar 2.7 juta hektar. Apabila jumlah pohon jatinya
menjadi 400 pohon/hektar maka luas hutan jati yang
diperlukan berkurang menjadi 1.35 juta hektare, sekitar
setengahnya dari luas hutan yang dikelola oleh Perum
Perhutani. Selanjutnya, apabila model ini diintegrasikan
dengan hutan jati rakyat, maka akan lebih besar lagi
potensi memanfaatkan hutan jati untuk membayar
utang luar negeri.

Tentu muncul pertanyaan bagaimana Perum
Perhutani membiayai kegiatan-kegiatannya selama 30
tahun sebelum pohon itu dijual? Pertanyaan ini sudah
terjawab dengan sendirinya mengingat sekarang juga
sebelum pohon jati ditebang tidak ada sumber
penerimaan masuk ke Perhutani, kecuali hasil dari
penjarangan. Bahkan, dengan model mengaitkan utang
negara dengan pengelolaan hutan jati ini akan
berkembang beragam pemikiran termasuk diplomasi
lingkungan hidup sebagai bagian dari pembiayaan luar
negeri. Satu di antara agenda diplomasi tersebut
adalah mencari bentuk pinjaman luar negeri dengan
bunga nol persen sebagaimana yang diberlakukan oleh
Jepang untuk negaranya, demi masa depan lingkungan
yang lebih baik.



Alhamdulillah, pagi ini 20 Februari 2021, Dirut
Perum Perhutani, Pak Wahyu Kuncoro menyampaikan
informasi yang sangat penting melalui WA kepada saya.
Beliau menyampaikan bahwa sejak 2018 Perum
Perhutani telah memberlakukan tegakan hutan sebagai
aset perusahaan dengan menerapkan PSAK 69 tentang
Agrikultur. Perusahaan yang melakukan perhitungan
nilai aset tersebut dan hanya dilakukan untuk aset
hutan produksi, menurut beliau adalah PwC. Nilai aset
tegakan ternyata hanyalah Rp 12.2 triliun.

Apakah nilai aset tegakan hutan yang diurus
oleh Perum Perhutani itu besar, kecil, atau seperti apa?

Tentu untuk menjawab pertanyaan ini bukanlah
hal yang mudah. Karena itu angka-angka yang saya
sampaikan berikut ini hanyalah “terkaan” saja, jauh
dari hasil estimasi apalagi sebagai hasil perhitungan.

Istilah “terkaan” ini saya dapatkan dari mata
ajaran Inventarisasi Hutan yang diasuh Alm. Pak
Ngadiono. “Kita harus bisa membedakan apa
perhitungan, pendugaan dan penerkaan”, PakNgadiono
mulai menjelaskan. “Perhitungan adalah satu per satu
dari seluruh populasi tegakan dihitung atau diukur.
Kalau estimasi atau dugaan kita mendasari perhitungan
berdasarkan atas populasi yang terdapat dalam contoh
atau sample. Di sini pengalaman ikut menentukan.
Sedangkan kalau menerka kita tidak menggunakan
sample apalagi menghitung satu per satu untuk seluruh
populasi”, jelas Pak Ngadiono.

Semoga ingatan saya tidak keliru dan semoga Pak
Ngadiono berada di tempat terhormat di sisi Allah
SWT. Amin3x YRA.

Tentu saja “terkaan” yang akan saya lakukan
tidaklah terlalu bersifat serampangan benar. Hanya saja
tujuan utama dari angka-angka yang saya akan
sampaikan lebih ditujukan untuk merangsang atau
mendorong lahirnya keinginan para akademisi atau
peneliti dan pengambil kebijakan di bidang kehutanan
atau yang berkaitan dengan kehutanan untuk
mengalokasikan sumberdayanya dalam valuasi tegakan
hutan sebagai aset perusahaan Perum Perhutani yang
bersifat sangat strategis bagi bangsa dan rakyat
Indonesia. Dalam kaitan ini saya jadi teringat kasus
tahun 2004 kalau tidak salah. Ketika itu saya
mendapatkan amanah sebagai Kepala Biro Kelautan,
Kedirgantaraan, Lingkungan Hidup dan IPTEK di
Bappenas. Dirjen Perikanan pada waktu itu adalah DR.
Fatuchry dan Kementrian Kelautan dan Perikanan
belum ada. Pada awal menjalankan tugas saya
bertanya kepada Pak Fatuchry di laut apa saja jenis
ikan kita, berapa banyak, di mana mereka berada dan
seterusnya. Kesimpulannya data kita belum lengkap.
Jadi, apa ikhtiar kita?

Pertama, kita bertanya kepada ahlinya untuk
mengetahui apakah ada ilmu pengetahuan yang
tersedia untuk mendapatkan data di atas;

kedua, apakah ada prasarana yang cukup untuk
masuk ke laut, yang karakternya sangat berbeda
dengan di darat, sampai ke laut dalam hingga
perbatasan ZEE kita;

ketiga, apakah tersedia dana untuk membiayai
operasi tersebut;

dan ke empat apakah kita memiliki SDM yang
cukup dan andal untuk melalukannya. Alhamdulillah,
Fisheries Stock Asesment I bisa dilakukan dengan
dukungan semua instansi terkait: Ditjen Perikanan,
Fakultas Perikanan IPB, Fakultas Perikanan UNDIP,
BPPT, LIPI, TNI-AL, dan lain-lain. Memori saya mencatat
bahwa jumlah tangkapan maksimum untuk menjaga
kelestarian sumberdaya perikanan laut kita adalah 6.4
juta ton per tahun.
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Bagaimana kalau cara memandang aset
tegakan hutan yang menjadi subject diskusi kita ini
dilihat seperti ikan di laut lepas seperti cerita di atas?

Kita kembali dulu ke perihal nilai aset tegakan
hutan sebesar Rp 12.2 triliun hasil PwC. Kalau kita
konversi ke dalam dollar AS dengan nilai tukar Rp
14.000, untuk mendapatkan gambaran nilai global,
maka kita akan mendapatkan nilai sebesar US$ 871.4
juta. Nilai ini ternyata tidak jauh dengan nilai asset
koperasi susu Northwest Dairy Association pada tahun
2014 yaitu US$ 644 juta. Sedangkan apabila
dibandingkan dengan nilai aset Koperasi CHS Inc. pada
tahun yang sama, yang mencapai nilai US$ 15.14
milyar, posisi Perum Perhutani berada jauh di
bawahnya.

Angka-angka tersebut lebih dimaksudkan
sebagai cara untuk mendapatkan informasi bagaimana
potensi kelembagaan dalam mencetak kesejahteraan
bagi dirinya dan bagi masyarakat keseluruhan.
Mengenai pentingnya kita juga melihat manfaat dari
eksistensi dan fungsi sosial- ekonomi dari korporasi
BUMN seperti Perum Perhutani bagi bangsa dan
negara bukan hanya merupakan perintah UUD 1945
khususnya Pasal 33, Adam Smith, Bapak Ilmu Ekonomi
juga mengatakan hal yang sama bahwa “He is certainly
not a good citizen who does not wish to promote, by
every means in his power, the welfare of the whole
society of his fellow- citizens. –Adam Smith, The
Theory of Moral Sentiments.

Jadi, dalam konteks inilah kehadiran Perum
Perhutani dan kita semua diharapkan.

Sebelum membahas konsep nilai yang biasanya
dikerjakan oleh para akuntan, saya ingin
menyampaikan terlebih dahulu konsep nilai secara
umum.

Pandangan seorang ilmuwan selalu dilandasi
oleh suatu landasan falsafah atau metodologi (bukan
metode atau teknik), baik disadarinya secara langsung
maupun tidak.

Tujuan penelitian atau analisis dari suatu
subject adalah untuk menghasilkan pengetahuan atau
knowledge dari suatu realitas. Kata realitas ini menjadi
sangat penting ketika kita berbicara tentang nilai,
mengingat banyak ragam aliran falsafah yang berbeda
dalam menerima apakah nilai itu bagian dari realitas
atau bukan. Kalangan positivisme tidak melihat bahwa
nilai itu bagian dari realitas. Kalangan ini hanya
menerima nilai itu sesuatu yang ada di dalam kepala
kita.

Karena itu, menurut kalangan ini nilai bukan subject
bagi science atau ilmu pengetahuan. Ekonom dengan
menggunakan utility atau uang sebagai nilai dari suatu
materi biasanya dikelompokkan sebagai pemegang
aliran conditional normativism.

Sebaliknya dengan kalangan normativisme.
Kalangan ini menerima nilai sebagai realitas. Sedangkan
kalangan pragmatisme melihat pengetahuan akan nilai
dan pengetahuan positif selalu bersifat interdependen.

Kalau kita melihat tegakan hutan sebagai suatu
realitas maka ia akan menjadi sebagai suatu subject
matter untuk semua disiplin ilmu pengetahuan. Karena
itu tidak akan ada seorang pun ilmuwan yang mampu
menguasai seluruh ilmu yang bisa digali dari tegakan
hutan.

Sekarang tentang dimensi nilai dari tegakan
hutan. Dimensi nilai ini bisa dikelompokkan ke dalam:
a) pengetahuan tentang norma, yaitu pengetahuan

tentang salah-benar dari suatu rules atau norma
yang digunakan;

b) pengetahuan tentang kualitas atau sifat dari
sesuatu, situasi atau kondisi: baik-buruk (goodness-
badness);

c) pengetahuan tentang nilai, antara lain nilai uang
dari sesuatu, situasi atau kondisi. Kemudian, di
dalam dimensi nilai juga dikenal istilah nilai
intrinsik, nilai instrumental dan nilai tukar



Hal yang menarik untuk dijadikan lapangan penelitian
bersama lintas lembaga, ibarat dalam cerita Fisheries
Stock Asesment di atas.

Saya mencoba melihat dari perspektif yang luas
tentang tegakan hutan, khususnya untuk PulauJawa ini.
Luas Pulau Jawa tidaklah sampai 7% dari luas daratan
Indonesia, sedangkan penduduk yang menghuni pulau
ini sangat besar. Pada tahun 2045 nanti, ketika
Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya (dan
kita sangat mungkin sudah kembali ke rakhmatullah)
penduduk Pulau Jawa kemungkinan akan lebih dari 200
juta jiwa. Pada saat itu peran utama hutan bukan
sebagai penghasil kayu untuk dijual ke pasar tetapi
lebih penting lagi hadirnya hutan sebagai kunci untuk
mewujudkan kehidupan yang lebih baik seperti
penyedia air, udara, bioviersitas, dan jasa lingkungan
lainnya.

Nilai hutan terhadap mutu kehidupan manusia
dan lingkungannya tersebut tidak hanya dapat dilihat
melalui estimasi nilai aset sebagaimana PwC telah
kerjakan dengan biaya yang mungkin mahal. Partisipasi
perguruan tinggi seperti IPB, Universitas Gajah Mada
dan perguruan tinggi lainnya, LIPI, BPPT dan lembaga
riset lainnya dengan pelbagai latar belakang bidang
keahliannya, sangat penting untuk saling melengkapi
dalam mencari pengetahuan yang selengkap mungkin
tentang nilai tegakan. Tahap pertama mungkin bisa
dimulai dengan inisiatif Perum Perhutani untuk
membuka ruang pembahasan tentang hasil kerja dan
cara kerja PwC. Dengan demikian, nilai aset tegakan
hutan kita lihat secara komprehensif. Dengan
keterbukaan dan partisipasi semua pihak yang
kompeten dapat dibuat program kerja bersama dengan
target yang workable dicapai dan dengan manfaat yang
maksimal. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi a
good citizen seperti yang disampaikan Adam Smith.

(exchange value). Semua dimensi nilai tersebut di atas
bisa diterapkan dalam menilai aset tegakan hutan.

Dugaan saya, nilai asset tegakan hasil valuasi
PwC sebesar Rp 12.2 T di atas hanya didasarkan atas
nilai investasi yang telah dilakukan oleh Perum
Perhutani hingga mencapai akumulasi sejumlah nilai
tersebut. Nilai tersebut tentu tidak mencerminkan nilai
pasar dari aset yang dibicarakan. Apalagi nilai intrinsik
atau instrumental.

Andaikan luas hutan produksi yang dipangku
Perum Perhutani sekitar 1.0 juta hektar atau sekitar
setengahnya dari luas total. Andaikan nilai pasar
apabila ada lelang tegakan (belum ditebang)
menemukan harga per 1 m ³ pohon berdiri Rp 1.0 juta,
berapa luas tegakan hutan sama dengan nilai aset Rp
12.2 T di atas?

Dengan melakukan kalkulasi sederhana kita
akan mendapatkan jumlah m³ yang sama dengan nilai
Rp 12.2 T tersebut adalas 12 juta m³. Sekarang apabila
kita asumsikan per 1 hektar berisikan 200 m³ kayu,
maka dalam luasan nilai Rp 12.2 T tersebut sama
dengan 61.000 hektar.

Jadi, cukup dengan 61.000 hektar kita
mendapatkan nilai Rp 12.2 T. Apa gambarannya bagi
1.000.000 hektar - 61.000 hektar = 939.000 hektar
hutan produksi lainnya? Apakah merupakan tanah
kosong?



Tujuan kebijakan yaitu menyelesaikan masalah
yang dialami masyarakat melalui proses berfungsinya
tugas-tugas pemerintahan yang secara hukum dan
administrasi telah ditetapkan. Tetapi dalam prakteknya
terdapat pilihan-pilihan karena ada perbedaan cara
berfikir, kepentingan-kepentingan maupun bekerjanya
jaringan yang dapat memperkuat atau bahkan
memaksakan pilihan-pilihan itu melalui kekuasaan
(Wolmer dkk 2006).

Dalam kondisi seperti itu, pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan bisa terdapat bias birokrasi
maupun terjadi titik buta (blind spot) (Bach dan
Wegrich 2019). Birokrasi bekerja juga dipengaruhi oleh
jaringan kekuasaan, sehingga di dalam birokrasi dapat
mempunyai tujuan sendiri dan tidak dapat bekerja
secara sinergi dengan unit kerja atau lembaga negara
lainnya. Namun, juga mungkin birokrasi tidak dapat
melihat masalah-masalah yang dihadapi masyarakat
akibat titik buta oleh padatnya tugas-tugas administrasi
daripada berhubungan langsung dengan kenyataan-
kenyataan di lapangan.

Dengan begitu, peran regulasi atau undang-
undang dan turunannya (rule in form)—yang seringkali
lebih diandalkan untuk dapat memecahkan masalah—
dapat kecil dapat besar, dan sisanya, yang menentukan
implementasi regulasi tersebut (rule in use) diisi oleh
faktor lain. Sebagaimana disebut Wolmer dkk (2006)
sebelumnya, cara pikir (diskursus), kepentingan dan
jaringan menentukan bagaimana kebijakan dibentuk
dan dijalankan.

Dengan demikian, implementasi regulasi
tersebut bersifat abstrak, selain penggeraknya tiga
faktor yang disebut William Wolmer dkk itu, oleh Watts

dan Peluso (2013) disebut karena sebagai peran “rezim
kebenaran” yang biasanya mengejawantah ke dalam
“rezim pengaturan”. Dalam hal ini perlu didalami
kenyataan-kenyataan yang menunjukkan kebijakan apa
yang dibingkai dengan cara apa, serta mengatur
perubahan apa dan ke arah mana; siapa yang sedang
mengendalikan apa, melalui bentuk lembaga mana.

Dengan kata lain, pengetahuan (umum) dan
ilmu pengetahuan serta kebijakan bukanlah semata-
mata mewujudkan gagasan-gagasan mengenai
masalah, solusi, mana yang benar atau mana yang
salah, tetapi dapat menjadi atau digunakan sebagai
sarana membangun suatu regim. Dalam kenyataannya
rezim itu digunakan sebagai “alat pemaksa” yang
cukup halus, karena daya paksanya sudah tersebar di
tengah-tengah masyarakat —berupa keyakinan
keyakinan, narasi kebijakan ataupun diskursus—
melalui pengetahuan dan ilmu pengetahuan.

Pada titik ini, ilmu pengetahuan dapat tidak
netral, karena ia disaring, dipilih dan ditetapkan hanya
yang sesuai dengan tujuan suatu rezim atau kelompok
tertentu. Dalam hal-hal tertentu bahkan terdapat
“mesin kebohongan” (Block 2019) yang kini populer
dengan istilah buzzer. Dalam buku “Post-Truth and
Political Discourse” karya David Block itu, ia mensitir
pendapat Proctor, sejarawan sains, yang menyebut
beberapa jenis ketidaktahuan yang dapat dibedakan:
(a) ketidaktahuan sebagai “primitif” atau asli tidak
tahu, (b). ketidaktahuan sebagai “kehilangan ranah”
atau “pilihan selektif”, akibat kurangnya perhatian,
tidak tersedianya informasi atau bahkan pilihan, (c)
ketidaktahuan sebagai praktik strategis, akibat
tindakan kerahasiaan atau sensor, dengan maksud
menyembunyikan informasi; dan (d). ketidaktahuan
sebagai “konstruksi aktif”, sebagai hasil dari upaya
bersama dari sumber yang sah (misalnya dari ilmuwan,
pakar) untuk menipu, dan untuk memproduksi dan
memanipulasi pemahaman individu atau kolektif
tentang hal-hal tertentu.

Tautan kebohongan pasti lebih kuat untuk dua
jenis ketidaktahuan yang terakhir, sebagai “taktik
strategis” dan “konstruksi aktif”. Kedua jenis ketidak -
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tahuan inilah yang paling menarik perhatian,
mengingat apa yang mungkin disebut gerakan
backlash, atau bahkan gerakan kontra-intelijen, telah
muncul ketika kepentingan ekonomi yang kuat telah
menyadari adanya temuan ilmiah tertentu sebagai
ancaman bagi kelangsungan hidup jangka panjang
mereka (Block 2019).

Pada titik itulah, isi kebijakan dan implementasi
kebijakan dapat digunakan secara menyimpang, dalam
arti tidak untuk memecahkan persoalan masyarakat
luas, tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu,
misalnya dalam hal memperoleh kekayaan dari
sumberdaya alam. Dalam kondisi negara yang telah
diisi oleh kepentingan-kepentingan kelompok yang
sangat dominan, maka politik kebijakan sumberdaya
alam dapat dipahami sebagai “rezim akumulasi”,
dengan fokus pada pertanyaan siapa mendapat apa
dan bagaimana distribusinya.

Dalam hal ini, dari evaluasi pelaksanaan gerakan
nasional penyelamatan sumberdaya alam (GNP-SDA)
yang dikoordinasikan oleh KPK misalnya, telah
dibuktikan adanya hasil-hasil rezim akumulasi itu, baik
dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, perkebunan
maupun pertambangan (KPK, 2018). Konseptualisasi
kenyataan seperti itu misalnya dituangkan dalam buku
“Fraud and Corruption: Major Types, Prevention, and
Control”, karya Peter C. Kratcoski dan Maximilian
Edelbacher (Editors; 2018), disebut bahwa agar dapat
melibatkan diri dalam korupsi, seseorang harus
memegang posisi kekuasaan yang dapat memberi
orang kesempatan untuk menyalahgunakan posisinya
atau gagal untuk mengambil tindakan pada hal-hal
yang berkaitan dengan tanggungjawab posisi tersebut.
Penulis buku tersebut menggunakan “teori
kenyamanan” yang dapat menjelaskan bagaimana
korupsi dilakukan dan bagaimana hal itu tertanam
dalam tradisi dan budaya birokrasi.

Untuk itu, corak kepentingan politik yang
mempertahankan status quo akan selalu mendapat
dukungan dari politik akumulasi laba, baik oleh
perusahaan swasta, negara, ataupun elit individu. Ian
Scoones (2016) mensitir David Harvey (2005) yang
menyebut hal demikian itu sebagai “akumulasi dengan
perampasan” atau penguasaan aset publik oleh
pribadi-pribadi untuk mendapatkan keuntungan, yang
pada gilirannya mendorong akumulasi dan
meningkatkan ketidak-setaraan sosial termasuk
ketidak-setaraan dihadapan hukum.

Pada bagian ini dapat dibuat pertanyaan konsepual:
Apabila di dalam demokrasi terdapat proses politik
yang menentukan ketiga rezim tersebut, apakah
masalahnya dapat diselesaikan melalui proses politik
yang sama?

Untuk hal-hal sederhana, pilihan rasionalitas
sebagai dasar pemahaman terhadap fakta yang
dipergunakan dalam penetapan kebijakan dan masalah
yang akan diselesaikan dapat dengan mudah
ditetapkan. Namun, situasi yang kompleks seringkali
tidak mudah untuk menentukan pilihan itu, karena
meskipun pihak tertentu setuju namun pihak lain dapat
menolaknya.

Apabila rasionalitas diartikan sebagai proses
yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan
argumen-argumen yang bernalar dalam membuat dan
mempertahankan pernyataan-pernyataan dalam suatu
rancangan kebijakan, tidak hanya ditemukan bahwa
banyak pilihan adalah rasional, tetapi juga dapat dilihat
bahwa sebagian besar adalah bersifat multi-rasional.
Itu berarti bahwa terdapat dasar-dasar rasionalitas
ganda yang mendasari sebagian besar pilihan-pilihan
kebijakan (Diesing dalam Dunn 2003).

Multi-rasional itu mencakup rasionalitas teknis,
resionalitas ekonomis, rasionalitas legal, rasionalitas
sosial, maupun rasionalitas substantif. Dalam
prakteknya, pengambil keputusan cenderung tidak
mempertimbangkan keseluruhannya, melainkan hanya
memperhatikan alternatif-alternatif tertentu yang
diperkirakan paling signifikan. Adanya alternatif itu
bukan hanya berasal dari subyektifitas manusia, tetapi
sumber kebenaran itu sendiri memang berbeda-beda.
Perbedaan sumber kebenaran itu didasarkan antara
lain oleh teori etika (Agoes dan Ardana 2009), misalnya
terkait dengan pengertian-pengertian egoisme,
utilitarianisme, deontologi dan teori hak, teori
keutamaan dan etika teonom, yang dapat menjadi
pilihanpilihan sesuai dengan konteksnya ataupun
kepentingannya.

Etika itulah yang semestinya digunakan untuk
menyeleksi sains atau ilmu pengetahuan yang sejalan
dengan kebijakan dan masalah masyarakat yang akan
dipecahkan. Karena senantiasa terjadi perubahan-
perubahan di dalam masyarakat dan lingkungannya
sebagai bentuk perubahan sosio-ekologis, maka sains



senantiasa diuji dari waktu ke waktu melalui verifikasi
atas konsep-konsep yang digunakan (deduksi) terhadap
kondisi nyata di lapangan (induksi), sehingga kebenaran
sains itu sendiri selalu bersifat sementara dan selalu
dapat diuji dan bukan atas dasar kepentingan.

Proses seperti itu, terutama yang terkait dengan
sains yang berhubungan dengan masalahmasalah sosial
dalam arti luas, menjadi tidak bebas nilai, karena fakta
yang ditelaah bukan hanya fakta sebagai fisik yang
dapat diukur secara kuantitatif, tetapi juga fakta
mengenai nilai-nilai atau baik-buruk, wajar-tidak wajar
yang dirasakan masyarakat (Johnson 1986). Dengan
demikian mempelajari sains bukan hanya mengasah
logika rasionalitas belaka, tetapi juga upaya untuk
meningkatkan kepekaan sosial, empati, dukungan,
kepedulian, pembelaan, yang mungkin tidak pernah
dapat digantikan oleh mesin.

Dalam kebijakan publik, antara rasionalitas,
etika dan sains berkelindan membentuk apa yang biasa
disebut sebagai narasi kebijakan (Jones dan McBeth
2010). Nasari itu menempati posisi epistemologi—asal,
sifat dan jenis pengetahuan—yang menentukan benar-
salah terhadap fenomena sosial yang dihadapi. Lebih
jauh, narasi digunakan untuk mempengaruhi,
memanipulasi dan memproduksi makna dalam
kerangka pemikiran. Mencari narasi yang mendasari
pemikiran atas adanya suatu kebijakan menjadi sangat
penting, termasuk bagaimana agenda dibuat dan
masalah ditetapkan dalam kebijakan itu, dan itu juga
dapat diketahui bagaimana para pembuat dan pelaku
kebijakan menyatakannya kepada publik melalui
bahasa-bahasa yang digunakannya.

Kompleksitas persoalan dalam masyarakat serta
adanya kepentingan- kepentingan dalam
memperebutkan barang publik (fungsi hutan, air bersih
dan lain-lain) dapat diketahui bagaimana pembuat
kebijakan merespon hal itu melalui penetapan masalah
berdasarkan narasi yang digunakannya. Penetapan
masalah kebijakan biasanya didasarkan pada narasi
berdasarkan suatu pandangan terhadap sesuatu yang
telah berjalan dan diyakini kebenarannya. Di dalamnya
juga berisi kepahlawanan, kejahatan dan korban serta
perlawanan dengan kekuasaan antara yang buruk dan
yang baik (Jones dan McBeth 2010).

Kekuatan kelompok penganut narasi tertentu
dapat disebabkan oleh kesamaan ideologi, tingkat
interaksi antar orang di dalam kelompok, maupun
kemampuan kelompok itu untuk mengendalikan
anggota-anggoatnya agar tetap memahami dan -

mendukung narasi yang dianutnya. Kontestasi narasi
juga pernah terjadi dalam pengelolaan gambut di
Indonesia, dengan pertanyaan apakah lahan gambut
dimanfaatkan atau dikonservasi. Terhadap pertanyaan
itu apa yang dilihat oleh para ahli tanah/hidrologi, ahli
sosial, ahli ekonomi, ahli politik dapat berbeda-beda.

Karakteristik adalah suatu keadaan yang
seringkali tidak dapat diubah dalam jangka pendek,
atau sepanjang suatu analisis kebijakan dibuat.
Karakteristik sumberdaya alam menentukan relasi
antar manusia, misalnya sifat inkompatibel sumberdaya
alam, apabila dimanfaatkan oleh si A, maka si B tidak
dapat memanfaatkannya. Tetapi karakteristik
sumberdaya alam juga dapat berupa “barang
berdampak bersama” (join impact goods) misalnya
pemandangan, yang dapat dinikmati seseorang tanpa
mengurangi manfaat keindangan pemandangan itu
bagi orang lain. Karakteristik seperti udara bersih,
sungai bersih, bencana alam, juga mempuyai sumber
interdependensi antar manusia dengan cara yang
berbeda-beda (Schmid 1986). Itu artinya, sifat-sifat
sumberdaya alam juga mengandung sifat-sifat barang
publik yang menjadi kepentingan umum atau bersifat
sosial.

Karakteristik sosial yang biasa dipelajari yaitu
mengenai sifat-sifat individualitas dan keragamannya,
sifat komunitas yang terorganisir ataupun mudah-
tidaknya melakukan “aksi bersama” yang dalamnya
terdapat unsur-unsur trust, reputasi, akuntabilitas. Hal
tersebut sangat penting diketahui untuk memastikan
apakah kebijakan dapat berjalan atau tidak di dalam
suatu kondisi sosial tertentu. Dalam hal ini, tidak
seperti dalam pendekatan hukum yangmana
diasumsikan bahwa masyarakat sadar hukum dan harus
mematuhinya, untuk pendekatan ini, di dalam
masyarakat apa-apa yang hadir “dari luar”—termasuk
regulasi— akan direspon sesuai dengan
karakteristiknya (Shore dan Wright 1997). Seperti
disebutkan sebelumnya, kedua faktor karakteristik
sumberdaya alam dan sosialnya itu menjadi penentu
berjalannya regulasi, melalui arena aksi oleh aktor-
aktor yang terlibat Ostrom (1990, 2005).

Oleh karena itu, memahami kedua karakteristik
tadi dalam proses penetapan masalah dan solusi
kebijakannya menjadi sangat penting, agar prinsip
kehati-hatian (precusionary principles) dapat
diwujudkan, termasuk penerapan sifat-sifat sumber -



daya alam sebagai suatu sistem, sifat sebagai siklus
makhluk hidup, maupun serta sifat keberadaan
(existance value) yang dapat memberi jasa lingkungan
secara cuma-cuma. Kelemahan yang ditemuai saat ini
yaitu bahwa sains lebih dikenali secara parsial, sehingga
sumberdaya alam direduksi menjadi komoditi yang
bersifat inkompatibel. Dengan kata lain, pasar lebih
digunakan sebagai dasar pemanfaatan dan
pengalokasikan sumberdaya alam yangmana pasar itu
bekerja atas dasar besarnya modal, sehingga secara
politik masyarakat lokal dan adat tidak mempunyai
daya untuk masuk kedalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang diuraikan di atas bukan hanya
didasarkan pada pendekatan konseptual, tetapi juga
didasarkan pada buki-bukti empiris dalam pembuatan
dan implementasi kebijakan dalam pengelolaan
sumberdaya alam (Kartodihardjo 2016). Hal lain yang
belum disebutkan dalam uraian mengenai etika, sains
dan politik kebijakan ini, yaitu adanya persoalan
kelembagaan/institusional yang cukup kronis.

Terkait dengan rule in use tersebut di atas,
seringkali segala sesuatu telah diatur secara lengkap,
bahkan kelengkapan institusional juga tersedia, namun
berbagai bentuk program dan kegiatan ternyata tidak
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Salah satu penjelasan yang mungkin terhadap kondisi
demikian itu yaitu terjadinya kegagalan institusional
(institutional failures; Steinberg, 2015).

Dalam hal ini, institusi melihat peraturan-
perundangan dari isi pengaturannya sebagai cara sah
untuk mencapai tujuan, yaitu kemampuan mengatur
untuk dapat menyelaraskan perilaku masyarakat ke
arah tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan
mengatur itu sendiri sangat tergantung efektivitas
proses interaksi sosial (Steinberg, 2015). Proses itu
mencakup partisipasi dalam pembuatan peraturan
yang menentukan rasa memiliki peraturan tersebut
serta komunikasi, informasi, interpretasi dan
pemaknaan isi peraturan berlangsung dan melibatkan
pengetahuan dan pengalaman maupun jaringan
kekuasaan (web of power) yang telah ada di
masyarakat (Wolmer dkk 2006).

Apabila tidak terjadi interaksi sosial secara
efektif dan ada kepentingan-kepentingan yang
cenderung menolak peraturan itu, maka peraturan itu
dapat kehilangan legitimasi, sehingga cenderung tidak
dapat berjalan. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa
baik-buruknya peraturan atau efektif-tidaknya
peraturan mampu mengarahkan perilaku masyarakat,
bukan hanya tergantung pada “kualitas” isi atau
teksnya, melainkan tergantung pada efektivitas
interaksi sosialnya.

Terjadinya kegagalan institusional sebagai
penyebab terjadinya kerusakan dan ketidak-adilan
pemanfaatan sumberdaya alam ada empat
kemungkinan (lihat tabel berikut).



Kuadran I : Faktor internal birokrasi pemerintahan. Ini
memerlukan kajian, penyusunan rencana aksi dan
pelaksanaan rencana aksi mengenai: key performance
indicator, tidak berjalannya single salary system, serta
tidak dijalankannya multi-year budget yang
memungkinkan fleksibilitas inovasi progam sesuai
kenyataan di lapangan.
Kuadran II : Faktor sosial-ekonomi-politik perusahaan
besar. Ini memerlukan tinjauan sumber-sumber
investasi dari perusahaan-perusahaan besar yang ada,
relasi diantara perusahaan yang membentuk holding
company, serta tinjauan beneficiary owner (BO) sesuai
dengan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018.
Kuadran III: Faktor sosial-ekonomi-politik masyarakat.
Ini memerlukan pemetaan sosial untuk mengetahui
masyarakat yang pro dan kontra terhadap program
pemerintah atau non pemerintah, serta jaringan yang
bekerja di dalamnya.
Kuadran IV: Meletakkan nilai-nilai baru dalam
pengelolaan sumberdaya. Nilai-nilai tersebut perlu
diterapkan yang kadang-kadang memerlukan paksaan
misalnya melalui penegakkan hukum atas tokoh-tokoh
tertentu yang berpengaruh. Contoh perbaikan
kelembagaan perusahaan Kereta Api Indonesia (KAI)
dapat digunakan.

Institusi “tidak efisien" pada Kuadran I
menunjukkan walaupun institusi negara dengan
preferensi masyarakatnya menekankan perwujudan
keseimbangan atau kelestarian, namun faktanya tidak
dapat mencapainya. Dalam hal ini, Masyarakat
menderita karena korupsi, masalah hubungan
principal-agent, lingkungan peraturan yang “melarang”
birokrasi berbuat inovasi atau program yang dirancang
dengan buruk.

Pada Kuadran II yaitu institusi “lemah”,
walaupun misi masyarakat termasuk pengusaha
menekankan tujuan kelestarian, tetapi tidak menikmati
dukungan kebijakan publik. Dalam beberapa kasus,
perusahaan mungkin akan berwirausaha membuktikan
bahwa kelestarian dapat diwujudkan yang kemudian
diterima oleh masyarakat. Dalam kasus lain, di mana
perusahaan-perusahaan yang ditopang oleh negara—
sebagai bentuk klientilisme—bahkan mengejar agenda
yang bertentangan dengan kehendak publik dan
berakibat tidak mampu memberi pelayanan seperti
yang seharusnya.

Pengalaman penulis sebagai tim penghubung dalam

rangka revitalisasi taman nasional Tesso Nilo di Riau, serta
pengembangan masyarakat di Batangtoru, Sumatera Utara.



Kegagalan institusional pada Kuadran III
“dilanda konflik” menunjukkan ketidakcocokan antara
kehendak masyarakat dengan arah kebijakan publik.
Dalam hal ini, kita tidak harus hanya bertanya apakah
berbagai lembaga memiliki tujuan yang sama, tetapi
yang dipersoalkan yaitu perbedaan prioritas antar
lembaga itu. Dalam kasus-kasus seperti itu, banyak
lembaga hanya mempunyai visi misi kelestarian
termasuk membuat berbagai kaukus lingkungan,
merevisi peraturan-perundangan, sementara dalam
praktiknya tidak mengarah pada visi misinya itu.

Kegagalan institusional pada Kuadran IV “tidak
bersedia” yaitu apabila kebijakan publik dan
masyarakat memang sepakat bahwa mereka tidak akan
mengejar kelestarian sumberdaya alam. Dalam hal ini,
kegagalan hanya dari perspektif pengamat luar yang
kepentingannya memang berbeda dari kepentingan
pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan.
Pengamat seperti itu mungkin ingin terlibat dalam
peningkatan kesadaran atau menumbuhkan nilai-nilai
baru, agar kelestarian menjadi tujuan.

Adanya persoalan penggunaan etika, sains, dan
politik saat ini, tampak tidak segera dapat diatasi, yang
disebut dalam literatur sebagai “dialogues of the deaf
(dialog para tunarungu)” (M. J. van Eeten 1999). Dalam
situasi seperti itu, adanya ide-ide baru maupun buku-
buku inovasi pemerintahan kurang dapat membantu
menyelesaikan masalah, akibat adanya tujuan dan
mindset berbeda. Artinya, urusan persoalan kebijakan
pengelolaan sumberdaya alam bukan hanya
peningkatan kecakapan/pendidikan SDM, tetapi juga
soal penggunaan etika, sains, dan politik yang akut,
yang harus diselesaikan.

Apabila di lihat kondisi Indonesia secara umum,
nampak bahwa proses pembelajaran pelaksanaan
etika, sains dan politik dalam pembuatan kebijakan
sumberdaya alam masih mempunyai learning curve
datar, bahkan cenderung menurun, yang disangga
hanya oleh kasus-kasus leadership tertentu yang dapat
diandalkan, tetapi bukan baiknya kondisi sistem sosial-
politik dan demokrasinya. Indikasi itu dapat
ditunjukkan apabila setiap orang di suatu lembaga
negara bekerja sesuai dengan prosedur dan azas
legalitas, tetapi lembaga itu belum dapat memenuhi
tujuan-tujuan publik yang diembannya.

Masalah kegagalan institusional itu, sejauh ini,
nampak belum berhasil dibenahi. Untuk itu, secara
teknis pemecahannya dapat mengikuti empat kuadran
Steinberg itu. Namun, apabila mengikuti tiga faktor

penentu perbaikan kebijakan oleh Wolmer dkk (2006),
fokus perhatian yaitu ke arah perbaikan cara berfikir
sampai dapat membentuk perbaikan narasi kebijakan.
Pada titik ini, kita mempunyai pertanyaan: Apakah
berilmu dan beragama itu sarana untuk menjalankan
perintah, atau sarana untuk merawat etika dan cara
berfikir?

Dalam novel “Anna Karenina” karya Leo Tolstoy,
penulis Rusia, yang diterbitkan secara berseri pada
1873-1877 di majalah The Russian Messenger, terdapat
kata-kata “all happy families resemble each other, but
every unhappy family is unhappy in its own way”.
Untuk persoalan kebijakan ini mungkin dapat dikatakan
sebaliknya, bahwa “...Program dan kegiatan yang gagal,
gagal dengan cara yang sama. Karena tidak dapat
menjalankan hal yang sesuai dengan kenyataan, akibat
diikat oleh peraturan, kelembagaan dan iklim kerja
dengan cara pikir yang sama. Namun, bagi yang dapat
menghindari kegagalan, dalam arti masyarakat sasaran
benar-benar merasakan hasilnya, dan bukan hanya
keberhasilan administrasi, keberhasilan itu akibat
dilakukan dengan caranya sendiri-sendiri...” Itu berarti,
pelaksanaan program dan kegiatan ditengah-tengah
situasi saat ini, perlu diatasi dengan inovasi dan
membentuk jaringan yang luas untuk menggeser cara
pikir yang telah melembaga puluhan tahun itu.
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 Ir. Hoesodo Sudarisman putera  dari 
pasangan Bapak R. Sudarisman dan Ibu Sumi, 
dilahirkan di Brebes tanggal 11 Agustus 1944, menikah 
dengan saya Y. Sri Andewi, dikaruniai anak sebanyak 
4 orang (2 lakilaki dan 2 perempuan), cucu 4 anak (2 
laki - laki dan 2 perempuan). Pak Hoesodo 
(panggilan akrabnya), masa kecilnya bersama orang tua 
dan 4 saudaranya tinggal di Kaliwungu, Kendal, Jawa 
Tengah. Menempuh Pendidikan SD Negeri di 
Kaliwungu, SMP Kanisius Kendal, SMA Ignatius Loyola 
Semarang dan Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan 
UGM, Yogyakarta. Pertama bekerja di Direktorat 
Jenderal Kehutanan tahun 1971 di Jln. Salemba 100, 
Jakarta dan terakhir/ pensiun tahun 2000 di Direktorat
Jenderal Reboisasi dan Rehabiltasi Lahan.

Makanan kesukaannya sangat dipengaruhi oleh
tempat kelahirannya daerah pantai:
1. Mangut ikan manyung yang dicampur dengan krai
(sejenis ketimun dengan garis2 putih)
2. Sambel pecak ikan pe atau panggang ikan Banyar.

1. Menyukai hal-hal yang berkaitan dengan pertanian,
kehutanan dan peternakan. Diwaktu luang,
khususnya saat masih berusia muda, Pak Hoesodo
sering melakukan budidaya tanaman jangka
pendek hingga tanaman jangka panjang seperti
cengkeh, sengon dll. Beternak juga dilakoni mulai
dari kambing hingga kuda bahkan budidaya ikan air
tawar.

2. Dimasa anak-anak sudah besar, hobi barunya
adalah jalan-jalan dan makan/kulineran bersama
anak-anak dan cucu meskipun hanya di sekitar
Jawa.

3. Memelihara burung berkicau untuk menikmati
masa pensiun.

4. Menulis, terutama saat masih bekerja di
kehutanan.

Kepribadian Pak Hoesodo yang menonjol, kalau 
berbicara apa adanya, ceplas-ceplos agak keras, hal ini 
bisa dimaklumi karena beliau berasal dari daerah 
pantai/pesisir.

Tapi sangat enak diajak guyon, ngobrol sambil 
ngopi dan merokok (itu sebelum terkena serangan 
jantung ditahun 1993, setelah itu stop). Kesan Ibu 
Mariana Takandjandji (NTT) atas almarhum Bapak 
Hoesodo Sudarisman. Mengenang nama beliau, yang 
saat itu sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Sewaktu beliau berada di 
Kupang (ibukota Provinsi NTT), beliau mengatakan 
bahwa NTT sebagai orang yang Nasibnya Tidak Tentu 
tetapi ujung-ujungnya dikatakan bahwa Nanti Tuhan 
Tolong. Mungkin pada awal kedatangan di NTT, beliau 
kaget melihat kota Kupang dari atas pesawat. Terlihat 
NTT yang cukup gersang, tandus dan miskin air. Tapi 
kata orang NTT, dibalik kegersangannya, ada
kedamaian di sana. Gersang tapi Damai…. Dan pada
akhirnya almarhum senang di NTT, merakyat dengan 
orang NTT sehingga orang NTT merasa dan 
menganggap almarhum sebagai keluarga dan sebagai -

Obituari Bapak Ir. Hoesodo Sudarisman 
dimaksudkan untuk mengenang beliau semasa 
hidupnya, terutama untuk dapat menyemangati dan 
menginspirasi generasi penerusnya dalam 
pembangunan kehutanan secara luas. Tulisan ini 
dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari keluarga 
maupun beberapa sahabat beliau semasa hidupnya, 
sudah barang tentu masih banyak lagi sahabat beliau 
yang belum sempat terkumpulkan informasinya, karena 
keterbatasan ruangan. Berikut disampaikan kesan-
kesan kepada Bapak Hoesodo Sudarisman.
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bapak sendiri. Demikianlah hati orang NTT, sehingga 
beliau cukup bertahan lama di NTT.

Menjadi pimpinan di NTT mungkin sudah 
menjadi kewajiban almarhum sebagai PNS yang telah 
bersumpah untuk siap ditempatkan di mana saja di 
NKRI tercinta. Oleh karena itu, Jabatan sebagai Kepala 
Dinas yang dipikulnya ternyata tidak membuat 
almarhum menjadi seorang yang sombong dan arogan 
tetapi malah sebaliknya. Almarhum terkenal sangat 
baik, tidak sombong dan supel dalam pergaulan. Dekat 
dengan semua orang, baik yang memiliki jabatan 
maupun yang tidak memiliki jabatan, dari berbagai 
suku, agama dan budaya. Menurut saya sebagai 
peneliti yang berasal dari NTT, bahwa almarhum 
selama di NTT, rasanya tidak memiliki cacat sedikitpun 
bahkan merangkul kita semua. Kelihatannya almarhum 
senang di NTT. Almarhum banyak membantu orang 
kecil atau wong cilik terutama yang berada di bawah 
asuhannya. Almarhum terkenal sangat disiplin 
terutama jam kerja dan terkenal sangat ulet dalam 
bekerja. Almarhum senang terhadap kesuksesan dan 
senang melihat orang sukses. Almarhum suka pada 
orang pintar dan senang memberikan tugas pada 
seseorang yang dianggapnya mampu untuk 
menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan. Namun 
dibalik semuanya, almarhum ternyata juga sangat 
humoris dan bercanda dengan siapa saja dan kalau 
ketawa ngakak dan lepas. Demikianlah sedikit 
ulasan saya sebagai seorang anak terhadap bapak 
almarhum Hoesodo Sudarisman. Pak Suhariyanto 
mengungkapkan kenangannya terhadap Pak 
Hoesodo Sudarisman (Testimoni); Tahun Awal 
1970 -an: Perkenalanku dengan mas Husodo 
karena kesamaan gaya preman semarangan. 
SMAnya sama-sama di Semarang, meskipun 
berbeda SMA. Beliau bersekolah di SMA Katolik 
Loyola dan saya di SMA Negri I-II. Beliau adalah 
seniorku-Asisten Dosen Perencanaan Hutan di Fakultas 
Kehutanan UGM. Kantornya di Sekip bersebelahan 
dengan Kantor Kodema Fakultas Kehutanan UGM-saya 
waktu itu adalah pengurus Kodema tersebut. Hampir 
setiap hari bertemu beliau yang waktu itu sedang 
menyelesaikan skripsinya.

Seniorku yang satu ini sangat dekat/akrab 
dengan juniornya-hampir tanpa jarak. Sering saling 
memberi dan minta rokok. Gudang garam merah tanpa 
filter adalah rokok mewah pada waktu itu. Saking 
dekat/ akrabnya, kadang bukan saling memberi dan 
minta rokok, tapi sebatang rokok diisap bergantian.

Kalau berdiskusi dengan beliau-sering malah
berdebat-hampir tidak mengenal waktu. Materinya
bisa macam-macam: persoalan keilmuan, pengalaman
sampai hobi masing-masing.

Dari sini, saya berkesimpulan bahwa beliau itu
sangat menghargai pendapat/pemikiran orang lain,
meskipun berbeda atau tidak sependapat. Sama sekali
tidak berdampak pada emosi, tetapi otak/pikiran
menjadi dinamis .

Setelah beliau lulus dengan gelar kesarjanaanya,
lama kami tidak bertemu. Dengar-dengar beliau
bekerja di Direktorat Pemasaran, Ditjen Kehutanan,
Departemen Pertanian di Jakarta.

Setelah terbentuk Departemen Kehutanan di

Tahun 1983, saya bertemu lagi dengan beliau sama-
sama bertugas di Ditjen RRL, DepHut. Beliau sebagai
salah satu KaSubDit di Dit. Bina Program, saya sebagai
salah satu Kasi di Dit. Konservasi Tanah.

Sekitar tahun 1988-1989 beliau diminta Dirjen
(waktu itu dijabat Alm. Pak Wartono Kadri) untuk
memimpin Tim Kajian Pembangunan HTI. Anggotanya
ada 3 orang yaitu saya, mas Harry Santoso, dan mas
Wawan Ridwan-orang-orang muda yang workaholic.
Hampir tidak kenal waktu, beliau dan kami dalam satu
Tim mengerjakan dan menyelesaikan konsep kebijakan,
model-model analisis/perhitungan, kesimpulan dan
saran-saran. Selesai juga tugas pekerjaan ini dan
kabarnya Dirjen sangat puas.

Setelah itu, beliau dimutasi/promosi menjadi
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT yang selanjutnya
menjadi Kepala Kanwil DepHut Provinsi NTT.

Di tahun 1989-1990, terbentuklah satu
direktorat baru di Ditjen RRL yaitu Direktorat HTI. Saya
sebagai salah satu Kasi dan kemudian KaSubDit. Tugas
saya terasa ringan karena berbekal Konsep Kajian oleh
Tim yang dipimpin beliau itu.

Beliau setiap bertugas dinas ke kantor pusat di
Manggala Wanabakti, pangkalannya adalah ruang kerja
saya. Oleh-olehnya adalah diskusi bahkan debat yang
intinya tukar pikiran untuk tujuan perbaikan/
pembaruan. Tahun 1992/1993 beliau dimutasi menjadi
Direktur HTI di Ditjen RRL. Saya adalah salah satu
KabSuDitnya. Pada masa itu, beliau sangat
mendorong/mendukung SubDit saya untuk
membangun aplikasi digital/ computer (karena -



teknologi computer sudah mulai dikenal) untuk input
data, perencanaan (termasuk monitoring, evaluasi, dan
pengendalian). Gagasan untuk adanya Peta Kesesuaian
HTI di 10 Provinsi juga lahir dalam kepemimpinan
beliau. Ini semua terwujud menjadi kenyataaan konkrit.

Tahun 1993/1994 Dit. HTI dilikuidasi dan
terbentuklah Dit. Bina Program di Ditjen RRL. Beliau
adalah direkturnya. Saya adalah salah satu KaSubDitnya
(Program dan Anggaran). Di era ini dikembangkan
secara matang konsep Hutan Kemasyarakatan. Beliau
bersama saya, mas Sutrisno, mas Tonny HW menggarap
konsep itu, disamping tugas berat merencanakan
program dan anggaran Jaring Pengaman Sosial yang
mendapat porsi paling besar baik kegiatan maupun
anggarannya, diantara unit-unit organisasi di DepHut.
Kepemimpinan beliaulah yang membuat kami tidak
pernah bisa mengeluh-tugas pekerjaan dan tanggung
jawab nomor 1, keluarga no 2.

Mulai tahun 1996 berturut-turut teman-teman
mendapat mutasi/promosi ke daerah: mas Sutrisno
menjadi Kabid di Kanwil Kalbar, mas Ludvi menjadi
KaSubDin di Dinas Kehutanan NTB, mas Nandang
menjadi KaUPT di Kalsel, mas Tonny HW berangkat
sekolah ke Australia mengambil S3nya, dan saya sendiri
menjadi KaDisHut Provinsi Sulteng. Beliau kelihatan
puas kader-kadernya melejit mendapat tugas dan
tanggung jawab yang lebih besar dan lebih berat.

Pada saya bertugas di Sulteng, karena saya mau
merombak proyek-proyek pembangunan menjadi
kegiatan yang berbasis masyarakat, saya undang beliau,
mas Trisno, mas Tonny untuk memberikan pelatihan
tentang penerapan metoda PRA yang selama ini
menjadi konsep yang kami kembangkan di Ditjen RRL
dibawah kepemimpinan baliau. Seingat saya, di
penghujung tahun 1990an, beliau bertugas dalam
jabatan selaku SekDitjen RRL.

Saya Kembali lagi bertugas di Pusat pada April
2001 dan beliau sudah pensiun. Beliau masih berkarya
di KPWN sebagai salah satu fungsionaris pengurusnya.
Tugas berat harus dikerjaan di KPWN-membangun/
menata menajemen dan membalik keadaan dari
keuangan yang defisit menjadi surplus. Bersama
komponen pengurus lainnya ternyata tugas berat itu
dapat diatasi dan menjadi positif.

Hubungan persaudaraan saya dengan beliau
tetap terjalin dengan baik. Setiap ketemu adalah
diskusi/ debat sambil makan dimana saja (sesuai isi -

kantong) yang penting ada sate kambing.
April 2016 istri saya dipanggil Tuhan. Beliaulah

yang selalu menguatkan saya. Beberapa tahun
kemudian beliau juga menyusul dipanggil Tuhan.
Warisanmu sungguh tidak ternilai mas Husodo: Sistem
berpikir yang jernih, tajam, dan mendalam, sikap hati
yang teguh dan berani, serta tindakan yang konsisten
dan konsekuen. Terimakasih. RIP mas Hoesodo.

Bapak Hoesodo Sudarisman adalah sosok
pemimpin yang tangguh, yang mampu menggalang
semangat dan kesungguhan kerja dari seluruh unit
kerja yang ada di bawah kewenangannya. Ketika
bertugas sebagai Kakanwil di NTT, beliau sanggup
menggalang semua UPT untuk fokus mendukung
pembangunan HTI sesuai dengan kapasitas atau tugas
masing-masing. Dengan kebijakannya itu maka semua
UPT merasa bahwa pembangunan itu bukan hanya
menjadi tugas kanwil tapi juga menjadi tugasnya.
Sebagai hasilnya, pembangunan berjalan sukses dan
semua UPT merasakan kebahagiaannya.

Semasa kepemimpinan beliau sebagai Kakanwil,
kehutanan NTT terbilang sukses dan bergeliat. Beliau
sosok yang sangat dekat dengan pemerintahan daerah
dan sanggup memotivasi serta merangkul berbagai
SKPD untuk mengangkat dan membangun potensi
kehutanan bagi kesejahteraan daerah. Bukan hanya itu,
berbagai ormas dan organisasi kepemudaan serta
lembaga agama pun turut bangkit dan bergeliat karena
ulah beliau yang memang selalu ingin dekat dengan
pihak-pihak yang dapat berpengaruh terhadap kinerja
pembangunan kehutanan. Beliau juga adalah salah satu
tokoh kehutanan yang sangat peduli dengan
masyarakat petani di sekitar kawasan hutan. Beliau
selaku Kakanwil merancang dan mencari dana untuk
membawa petani dan tokoh masyarakat serta tokoh
agama studi banding ke beberapa obyek pertanian di
Jawa dan Bali. Pelaksanaannya diserahkan kepada BLK
sebagai UPT yang menangani pengembangan SDM.
Satu lagi bukti tentang kebijakan beliau (selaku
Kakanwil) yang selalu mendayagunakan UPT dalam
menangani pembangunan kehutanan di daerah.

Sekitar Pebruari 1990, BLK Kupang mendapat
tugas dari beliau untuk membawa petani dan tokoh -



masyarakat/agama dari seluruh Kab. NTT, study 
banding belajar pertanian di Bali dan Jatim (Surabaya 
dan Malang). 

Beliau sendiri yang merancang dan mencari
dana studi ini dan utk selanjutnya pelaksanaannya
diserahkan ke BLK sebagai UPT yang menangani
tentang pengembangan SDM.

Pelaksanaannya sekitar satu minggu. Selain
belajar tentang pertanian yang bisa diterapkan petani
di NTT, juga sebagai upaya menambah wawasan petani
dan pengalaman pergi ke jawa naik pesawat terbang.
Dan memang mayoritas pesertanya belum pernah ke
jawa dan naik pesawat. Banyak kejadian lucu dari
kondisi peserta tersebut. Seperti di dalam pesawat
Merpati ada peserta yang ditegur pramugari gara2
ingin coba coba pakai jaket pelampung dibawah kursi
atau ada beberapa peserta yang nunggu lama dipinggir
jalan. Begitu ditanya mereka cuma ingin nyebrang jalan
sampai kondisi kendaraan sepi padahal bukan di
traficklight. Begitu kami laporkan ke beliau tentang
kepuasan para peserta serta ditambah cerita cerita
lucu…. beliau tertawa ngakak.

Bapak Hoesodo Sudarisman adalah sosok 
pejabat yang ulet, disiplin, dan berorientasi pada hasil 
yang prima. Beliau berprinsip bahwa stafnya harus 
mampu bekerja dengan baik dan bekerja sama dalam 
melaksanakan tugas. Beliau menyadari sepenuhnya 
bahwa staf adalah faktor penentu dalam kinerja 
organisasi. Oleh karena itu, beliau dengan telaten 
memberikan bimbingan baik pada jam kerja maupun di 
luar jam kerja. Ada satu kalimat yang sering beliau 
lontarkan kepada jajaran stafnya, yaitu: berusahalah 
mewarnai sejarah dengan memberikan bakti pemikiran 
dan prestasi kerja yang terbaik bagi kehutanan 
NTT. Ucapan pak Husodo Soedarisman itu 
sanggup membangkitkan semangat dan 
mengurangi lelah seluruh staf, baik yang bertugas di 
Kanwil maupun yang di UPT.

Di minggu pertama pelaksanaan tugasnya 
sebagai Kakanwil, beliau memanggil semua kepala UPT 
untuk rapat konsolidasi. Beliau sangat berkepentingan 
dengan rapat itu, karena sebelumnya beliau adalah 
Kadishut NTT, dan sudah banyak tahu ttg permasalahan 
operasional di antara Kanwil dan UPT. Di pertemuan itu 
dia melontarkan pertanyaan yang tidak biasa 
dilontarkan oleh pejabat² sebelumnya atau oleh -

pejabat lain: “Apa yang kalian mau dari saya, 
dari Kakanwil?“. Suasana hening beberapa saat karena 
kami terkejut dengan pertanyaan itu dan agak sungkan 
untuk menjawabnya. Akhirnya saya beranikan diri 
untuk menjawab: “Pak saya mohon dua hal, satu: 
jangan bikin dua grup di antara kita, grup UGM dan 
grup IPB, dua: perlakukan kami UPT secara baik dan 
benar“. Beliau tampak terkejut juga dg 
permintaan itu karena memang tak pernah terjadi 
di forum manapun, tapi beliau dengan sigap 
menjawab: “Oke, saya jamin itu akan dijalankan“. 
Setelah itu suasana di antara kami kehutanan NTT 
sangat nyaman, istilahnya “katong samua 
basudara“ dan kami UPT diperlakukan lebih baik.

Pak HS sangat dekat dengan anak buah. 
Sebaliknya, anak buah juga sering merasa kehilangan 
ketika beliau sedang tidak di kantor. Beliau selalu 
menyapa stafnya ketika berpapasan, sering juga 
bertanya tentang keadaan keluarganya, dan sering juga 
bersenda gurau dengan stafnya. Saking akrabnya 
dengan anak buah maka terlihat seperti tidak ada 
pembatas di antara keduanya. Suasana selalu santai 
tetapi tetap serius pada waktunya. Ada satu “kata 
bertuah” yang sering beliau lontarkan ketika 
“berinteraksi” dengan anak buahnya, dan dengan kata 
itu tersungging senyum atau tawa di antara kita 
dan hilanglah beban lelah kita. Kata itu rutin 
terucap dengan mimik datar tanpa ekspresi apa-apa, 
jauh dari ekspresi marah, hanya sebagai ekspresi 
keakraban saja. Kini „kata bertuah“ itu tidak ada dan 
kita sangat kangen untuk mendengarnya lagi dari 
beliau. Masih selalu terngiang di telinga kita: 
„Guuuoooblok...!“.Catatan singkat tentang Pak HS.
1. Beliau bertugas di NTT terhitung mulai tahun 1989

s/d 1992. Sebelumnya bertugas di Jakarta pada
Ditjen RRL yang banyak terkait dengan program
reboasasi dan penghijauan serta penguatan
masyarakat kelompok tani sekitar hutan.

2. Kedatangan beliau ditanggapi rasa keheranan
jajaran pejabat di NTT. Saat pelantikan di kantor
Gubernur, SK yang dibacakannya sebagai Kadishut
NTT adalah SK 2 tahun kebelakang. Entah apa
penyebabnya sehingga tertunda cukup lama.
Mungkin ada sedikit rasa keraguan tentang NTT.

3. Dengan latar belakang di RRL, justru beliau merasa
enjoy bertugas di NTT karena ketemu dengan
habitat RRL. Terbukti setelah jadi kadishut beliau -



bersedia melanjutkan tugasnya sebagai Kakanwil
Dephut di NTT. Perawakannya yang sawo matang,
tidak begitu gemuk dan rambut ikal serta gaya
bicaranya yang lepas, menambah cepat menyatu
dengan budaya masyarakat NTT.

3. Beliau seorang perencana handal. Pernah pada saat 
rakor utk menyusun satu program kegiatan, beliau 
turun langsung membimbing suatu konsep 
penyusunan rencana program yang logis, detail, 
sistematis dan holistik dengan menggunakan logical 
framework yang terukur.

4. Beliau seorang motivator dengan wawasan yang 
luas di bidang kehutanan. Apabila beliau ketemu 
dengan rimbawan yunior misalnya dari BLK maka 
beliau akan mengajak diskusi tentang dunia 
pendidikan dan pelatihan, bagaimana menjadi 
pelatih yang baik serta harus jelas mau jadi apa 
peserta setelah mengikuti pelatihan. Demikian juga 
kalau berhadapan dengan para peneliti maka beliau 
akan memberi motivasi utk menjadi penelti yang 
baik dan output apa yang harus dihasilkan.

5. Mampu membangun jiwa korsa rimbawan NTT 
yang kuat. Selain pergaulannya yang luas dengan 
para rimbawan pusat dan daerah, serta pejabat 
pemda NTT, serta tidak menjaga jarak untuk 
bergaul dengan berbagai tingkat rimbawan, mulai 
tingkat bawah, beliau mampu membangun jiwa 
korsa rimbawan yang kuat se-NTT. Saat itu banyak 
para pejabat kehutanan pusat yang bertugas di NTT 
tidak membawa keluarga termasuk beliau sendiri, 
untuk mengisi kekosongan itu beliau sengaja 
membangun forum paguyuban rimbawan. 
Kerjaanya kongkowkongkow malam hari di halaman 
rumah beliau di komplek BLK Mapoli. Bicara bebas 
baik formal maupun sekedar bercanda dan 
kedekatan sesama rimbawan pun terjadi.

6. Beberapa program kehutanan selama kurun waktu 
beliau.
• kerjasama dengan JICA
• kerjasama dengan Australia
• pembangunan HTI/HKM dengan Perhutani 

unit ll Surabaya.
• kampus terpadu SoE
• Dan lain lain

Penugasan beliau di NTT relatif pendek
dibanding masa tugasnya, namun sangat panjang untuk
dikenang bagi rimbawan yang bertugas disana.

Bapak Hoesodo Sudarisman merupakan sosok
yang saya banggakan. Yang melandasi hal tersebut
adalah karena beliau merupakan sosok yang visioner,
memegang kepercayaan dan praktis dalam
memberikan pendapat serta solusi, dan merupakan
sosok yang humoris.

Pada tahun 1990-an beliau merupakan pejabat
di Ditjen RRL sebagai Sekditjen dan saya pada waktu itu
sebagai kepala BRLKT wilayah Palembang. Tentunya
hubungan kami sebagai staf sangat erat khususnya
dalam pengembangan kegiatan di bidang Rehabilitasi
Lahan dan Konservasi Tanah. Saya sangat ingat beliau
selalu memberikan saran yang dinamis, jelas dan
singkat. Sebagai kenangan, dalam setiap pemberian
arahan selalu kata GOBLOK menjadi ikon tersendiri,
yang saya artikan bahwa kata-kata itu merupakan
katakata yang mempunyai makna perbaikan dan
koreksi, kedekatan dan bersahabat. Tidak hanya itu,
kata-kata “goblok“ menjadi ikon tersendiri yang tidak
terpisahkan antara Bapak Hoesodo dengan “goblok“
yang dikenal diseantero Ditjen RRL seluruh Indonesia
dan menjadi kenangan tersendiri yang tidak terlupakan,
meskipun anak anak didik beliau banyak yang dipercaya
menjadi pejabat penting di Kementerian Kehutanan.

Sebagai seorangvisioner yang praktis, mudah
dicerna dan dilaksanakan, beliau juga mempunyai ikon
lain yaitu bahwa dalam merencanakan suatu jangan
„ngecet langit“ (mengecat langit), artinya jangan
berangan-angan saja, tetapi angan-angan itu harus
dapat diimplementasikan di lapangan. Dari istilah itu
saya mengartikan bahwa dalam merencanakan suatu
kegiatan harus dapat dilaksanakan di lapangan, tidak
hanya sekedar teori.

Perjalanan dengan beliau terus terjalin dengan
amat baik, baik keakraban sebagai teman, sebagai guru
maupun sebagai sesepuh terus berlanjut. Dan tidak
disangka Tuhan mempertemukan lagi antara Bapak
Hoesodo dengan saya, yaitu untuk mengelola lembaga
koperasi di Kementerian Kehutanan. Disitulah
pertemuan yang sangat intensif setiap hari dan setiap
saat untuk selalu mengasah kearifan, mengasah
solidaritas dan mengasah pengetahuan, untuk
kebersamaan, untuk mewujudkan amanah yang
ditugaskan. Dari kebersamaan ini yang sangat
mengesankan bagi saya adalah bahwa beliau selalu
mempunyai kepribadian ibarat „dimana bumi dipijak
disitulah langit dijunjung“ dan mengesampingkan masa
lalunya, sehingga tercipta hubungan sehingga tercipta -



Hubungan ke samping maupun ke bawah.
Memang membuka kenangan dengan almarhum Bapak
Hoesodo Soedarisman adalah kenangan akan
keindahan, namun sulit untuk dituliskan. Pada
akhirnya 2 atau 3 hari sebelum beliau
meninggalkan kita semua beliau menelpon saya
untuk mengajak berjalan jalan dipagi hari ke Botani
Square, Bogor, disitulah bercengkerama, tertawa dan
yang terakhir mau pulang membeli roti kesukaan Ibu
Hoesodo untuk dibawa pulang.

Itulah secuil kisah persahabatan yang tidak
lekang oleh jaman.

Pak Hoesodo Sudarisman wafat pada tanggal 19
Desember 2016.

Demikian tulisan ini disampaikan, apabila ada 
hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon 
maaf. Terima kasih.

Nara sumber:
Ibu Sri Andewi (isteri Pak Hoesodo) dan para 
sahabatnya (Pak Suhariyanto, Pak Soetaryo 
Suriamiharja, Pak Dibyo Pudjowadi dan Ibu Merri 
Tekandjandji). Foto Dok. Alm. Bpk. Ir. Hoesodo Sudarisman



dan cobaan hidup, saling mengingatkan untuk kebaikan
bersama, membangun kesadaran kolektif untuk bahan
baku aksi kolektif, membangun suasana saling percaya, 
kekompakan, rasa syukur, nrima ing pandum, dan
merasakan kedalaman sebagai satu keluarga besar
yang kokoh dalam keragaman dan kemajemukan di 
tanah air tercinta ini. Maka, modalitas itu menjadi
fondasi “cakar ayam” kita bersama untuk terus bekerja
penuh bermakna, demi kemanfaatannya untuk
kemanusiaan dan kelestarian alam Nusantara di Bumi
Yang Satu ini:

Memayu Hayuning Bawana. 

Emha Ainun Najib dalam suatu ceramahnya di
platform YouTube, mengatakan bahwa manusia adalah
makhluk yang diciptakan Tuhan di bagian akhir. Semula
Tuhan menciptakan cahaya, dan darinya diciptakanlah
alam semesta, bintang dan planet. Bumi diantaranya,
dimana ras manusia berada sampai saat ini, dimulai
dengan adanya air, kemudian jasad renik, mikroba,
tumbuhan rendah, baru kemudian berbagai jenis fauna.
Maka, kata Emha, kita seharusnya menghormati
menghargai saudara tua homo sapiens - ras manusia,
yaitu jasad renik, mikroba, tetumbuhan rendah sampai
hutan pegunungan dan ragam jenis binatang, sebagai
bagian dari konsep deep ecology. Manusia bagian
integral dari alam semesta dan bukannya sekedar-

“penguasa” dan “penakluk” alam. Manusia hanya salah
satu “tamu” di bumi yang satu ini.

Menurut para ahli, formasi planet Bumi mulai
terbentuk pada 4,5 milyar tahun yang lalu. Masa
dinosaurus pada 6 juta tahun lalu. Diikuti dengan
komodo (Varanus komodoensis) sejak 400 ribu tahun
yang lalu. Komodo yang saat ini masih hidup di Taman
Nasional Komodo yang merupakan salah satu World
Heritage Site. Menurut penelitian yang telah dilakukan
selama lebih dari satu dekade, saat ini masih terdapat
2.897 individu komodo, dengan 1.217 individu yang
sudah dipasang passive integrated tranpondent, yang
digunakan untuk pengenalan individu.

Homo sapiens mulai berevolusi di Afrika pada
200 ribu tahun yang lalu. Menurut Yuval Noah Harari
(2014) dalam bukunya “Sapiens: a Brief History of
Humankind” yang fenomenal dan provokatif, sekitar
70.000 tahun lalu, spesies manusia modern ini mulai
membentuk struktur-struktur yang lebih rumit lagi
yang dinamakan budaya. Tiga revolusi penting
membentuk jalannya sejarah manusia. Pertama,
Revolusi Kognitif mengawali sejarah sekitar 70.000
tahun lalu. Kedua, Revolusi Agrikultur
mempercepatnya sekitar 12.000 tahun lalu. Ketiga,
Revolusi Saintifik, yang baru mulai berjalan 500 tahun
lalu, yang kemungkinan akan mengakhiri sejarah
manusia dan memulai sesuatu yang benar-benar
berbeda.

Menurut Jaret Diamond (2015), Manusia
modern mulai tampak perkembangannya baru sekitar
11.000 tahun yang lalu, yaitu dari berburu dan meramu
ke pertanian. Yang menarik, ternyata jumlah
kromosom orangutan 24 dan manusia 23. Volume otak
orangutan dan manusia juga tidak berbeda jauh. Oleh
karenanya, teori evolusi the missing link Darwin, masih
menjadi perdebatan seru sampai dengan saat ini.

Beratus tahun kemudian ketika science
berkembang sampai dengan abad digital saat ini, kita
tahu oxyangen yang diproduksi pepohonan itulah yang
menghidupi manusia. Tanpa oxyangen manusia mati.

Modal sosial, budaya, 
dan sejarah Nusantara 
beberapa Abad yang lalu
sungguh sangat luar biasa. 
Ruhnya masih terus bisa kita
rasakan dan saksikan, 
mengalir ke seluruh jiwa raga 
rakyat di pelosok tanah air. 
Kegotongroyongan, saling
membantu dalam kesulitan -
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Nama-nama yang saya ketahui dan saksikan lakunya
yang luar biasa itu sebagian sudah saya catat uraikan di
buku “Wisata Intelektual” (2020). Manusia “biasa”
yang kontribusinya sungguh sangat luar biasa. Pakar
menyebutnya dengan istilah “manusia unggul” atau
“manusia matahari”. Dalam dunia konservasi alam,
upaya-upaya pelestarian satwa liar, penyelamatan,
pengobatan, operasi, rescue, melatihnya untuk bisa
kembali ke alam liar-rumah aslinya, mencegah
memadamkan api, melerai konflik satwa-manusia,
memediasi konflik manusia-manusia, membersihkan
jerat, dan masih banyak bentuk bakti nyata yang lain,
pada umumnya adalah kerja-kerja dalam kesunyian.
Kerja senyap namun bermakna hakiki bagi alam dan
juga sebenarnya untuk kelangsungan hidup ras manusia
dan kebudayaannya. Mereka itu manusia berhati
“emas”.

drh. Rosa dan drh. Taing staf Balai KSDA Aceh
yang terus menerus bertahun-tahun bekerja
menyelamatkan gajah yang terjerat, menjadi saksi ahli
di pengadilan, walaupun statusnya sampai dengan saat
ini masih honorer. Sugeng-Tangkahan, Suhu Pratama,
Pak Kasim mencetuskan Lembaga Konservasi Barumun
Nagari, suatu lembaga yang dibangun dari kocek
masing-masing tokoh tersebut. Dokter hewan Yanti di
Balai KSDA Bengkulu, juga melakukan kerja-kerja
penyelamatan satwa di wilayah kerja Balai KSDA
Bengkulu-Lampung. Sukowiyono-perawat gajah “Erin”
yang ujung belalainya putus karena jerat, dan harus
dikawal sampai saat ini. Nazarudin pendiri pengawal
camp ERU. Sumardi perawat badak di Sumatran Rhino
Sanctuary (SRS), seluruhnya di TN Way Kambas. Yashut
di Kutacane yang terus menerus sejak 2005, sampai
dengan saat ini bekerja di tingkat tapak, dan membantu
proses pembentukan kemitraan konservasi di sana,
yang mendorong kelompok masyarakat untuk turut
menjaga TN Gunung Leuser dan Lembah Lawe Mamas
yang merupakan ruang hidup badak sumatera yang
dijaga Menet Tarigan. Wak “The Black Panther” Yun -
bidan kelahiran Tangkahan, tahun 2000. Ada pula cerita
menarik dari TN Bukit Duabelas (taman nasional ini
sejak 2004 ditetapkan untuk melindungi ruang hidup
Suku Anak Dalam. Sepuluh tahun sebelum kebijakan
nasional hutan sosial di 2014 dan merebaknya tuntutan
wilayah adat). Di antara mereka, ada fenomena Pandji
“SH Koorders” Yudistira, sejarawan di bidang konservasi
alam selama sepuluh tahun terakhir ini, justru dapat
panggilan setelah purna tugas. Saya kira kita menaruh -

Pepohonan menyerap CO2 yang membantu
membersihkan udara bumi-untuk manusia. Terbukti
bahwa kita ternyata dihidupi oleh saudara tua, oleh
“senior” kita. Namun toh akhirnya manusia-lah faktor
utama yang melakukan perubahan drastis dengan
kecepatan yang mencengangkan, jauh melebihi
kerusakan bumi di masa jurassic, empat juta tahun
yang lalu.
FAKTOR MANUSIA Rasanya, sudah semakin penting
bagi kita untuk merenungkan kembali, apa sebenarnya
tujuan hidup ras manusia. Tujuan hidup setiap individu
manusia. Di antara manusia itu banyak yang hidupnya
didedikasikan untuk memelihara alam, menyantuni
satwa liar, menghormati semua ciptaan Tuhan yang ia
jumpai di sekitar ruang hidupnya. Ada sekelompok
manusia yang dipanggil atau terpanggil untuk
melakukan laku yang sungguh luar biasa. Ini yang
dalam Teori U oleh C. Otto Scharmer (2007), disebut
sebagai proses: downloading -» seeing -» sensing -»
presencing -» cristallysing -» prototyping -» embodying.

Disertai dengan: open mind - open hearth -
open will. Proses spiritual setiap individu manusia,
dimana ia menemukan panggilan hidupnya atau saya
sebut sebagai personal calling. Mereka yang sudah
mendapatkannya, akan bekerja dengan “sadar”.
Menurut Eckhart Tolle, seorang guru spiritual - di
peringkat keempat dari 100 orang paling berpengaruh
secara spiritual di muka bumi menurut majalah
Watkins Mind Body Spirit (Spring, 2020). Bekerja
dengan sadar adalah bekerja dengan ciri dimana
mereka bersikap
(1) acceptance, menerima - ikhlas, setiap mendapatkan

tugas, atau panggilan hidupnya, sehingga ia
melakukannya dengan

(2) enjoyment, senang hati, ringan langkah, dan
akhirnya penuh dengan

(3) enthusiasm atau selalu bersemangat. Mereka itu
akan menghasilkan bukan sekedar output fisik.
Mereka akan memproduksi suatu “karya” yang
bermanfaat bagi masyarakat luas dan akan
dikenang dalam waktu, mungkin beberapa generasi

Siapa manusia-manusia itu? Mereka adalah
yang mendarmabaktikan hampir sebagian besar
waktunya, untuk menyelamatkan alam, merawat
binatang, membantu menemani masyarakat di pinggir-
pinggir hutan belantara, yang jauh dari hedonisme
kota, yang riuh rendah dengan sikap mental
antroposentrisme buta.



hormat dan seharusnya mencatatkan nama- nama itu
dalam suatu lembaran sejarah konservasi alam
Indonesia.

Cerita itu baru sekelumit dari para pejuang
lapangan yang bekerja dengan sepenuh hatinya.
Membentang di seluruh lanskap kawasan konservasi
dan lanskap sosial di sekitarnya. Jangan lupakan, para
pemikir – praktisi pejuang konservasi alam di seluruh
tanah air. Beragam penerima Kalpataru atau hampir
mendekati seribu orang yang telah menerima
penghargaan dari saya sejak Juni 2017 sampai dengan
saat ini, 27 Maret 2021, adalah mereka yang bekerja
dengan spirit yang jernih dan luar biasa, yang secara
spiritual, tindakan dan karyanya sangat berpengaruh
dan menginspirasi publik. Frekuensi kerjanya sangat
berbeda dengan orang-orang pada umumnya.

Saya sering kali mengingatkan kepada 6.592 staf
KSDAE, akan pentingnya konsisten sikap “2A” - Awake
and Alert, bangun dan terus menerus waspada
terhadap laporan masyarakat di call center yang
tersebar di 74 UPT. Sub Bagian Data dan Informasi,
Sekretariat Ditjen KSDAE yang dikomandoi Mas
Iskandar hampir setiap hari memelototi draf siaran
pers, uploading hampir realtime laporan dari lapangan.
Instagram Konservasi_KSDAE dengan follower
sebanyak 18.983 akun. Website ksdae.menlhk.go.id
menurut Search Engine Optimation Google Search
Console, telah mendapatkan 1,48 juta impression
(web) dan 41,6 ribu clicks (web). Saat ini, the big ten
akun official KSDAE di Instagram dilihat dari
pengikutnya adalah: (1) Balai Besar TN Bromo Tengger
Semeru dengan 63.704 followers, (2) Balai TN Gunung
Ciremai - 63.643, (3) Balai TN Gunung Merbabu -
57.938, (4) Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango -
36.267, (5) Balai TN Gunung Rinjani - 23.615, (6) Balai
TN Gunung Merapi - 22.558, (7) Balai TN Kelimutu -
19.717, (8) Ditjen KSDAE - 17.730, (9) Direktorat PJLHK -
14.130, dan (10) Balai Besar TN Gunung Leuser dengan
13.894 pengikut. Tampaknya, trend follower di IG
taman-taman nasional menunjukkan indikasi preferensi
anak muda yang masih terus “mabuk” dengan energi
mudanya untuk menempuh-menaklukkan puncak-
puncaknya.

Kita hidup di era abad digital yang supercepat,
tetapi di waktu yang sama, kita juga menyaksikan
ribuan daerah - desa terpencil di pinggir hutan atau di
dalam hutan, dimana waktu seolah-olah berhenti.

Ternyata kita hidup dalam ragam tingkatan kemajuan,
kesejahteraan, tingkat ketergantungan pada alam,
capaian science dan teknologi maju, dan keterpencilan.

Pesimisme merebak karena berbagai fakta yang
ada menunjukkan belum banyak berubahnya lifestyle
sekelompok kecil manusia yang menyebabkan
pemborosan sumber daya alam. James Martin (2007)
dalam bukunya “The Meaning of the 21 Century”,
menyatakan bahwa 7% penduduk bumi mengonsumsi
80% energi yang tersedia. Bila dihitung konsumsi
energi, air, dan sumber daya alam lainnya, satu orang di
negara maju setara dengan konsumsi 140 orang
Afganistan atau Ethiopia. Mengerikan bukan? Gaya
hidup boros ini harus dihentikan. Tetapi, apakah bisa?
Oleh siapa? Bagaimana caranya? Apakah gaya hidup ini
terus berlanjut selama dan setelah pandemi Covid-19?
Sampai kapan?

Sejauh manusia modern, terutama NASA, yang
telah meluncurkan berbagai wahana tanpa awak untuk
mendarat ke Mars dan jauh ke luar tata surya kita, toh
belum ada bukti-bukti awal bahwa ditemukan planet
baru yang layak huni seperti bumi yang ditinggali oleh
ras manusia ini. Dari hasil kajian Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama bersama LIPI (2016), kita
mengetahui bahwa kehidupan di bumi merupakan hasil
interaksi antara bumi dengan benda-benda langit
lainnya.

Kadang, saya merasakan pesimisme tentang
masa depan. Kita baru bisa menyaksikannya di film-film
Science-fiction futuristik seperti Aliens, Predator, dan
Star Wars. Saya terus terang sangat kuatir, manusia
akan terjerembap menjadi “top predator” dalam rantai
makanan, melebihi satwa liar.

Optimisme didasarkan pada perkembangan
teknologi dan temuan-temuan baru di berbagai bidang,
termasuk biologi dan bioprospecting. Juga semakin
berbiaknya kesadaran kolektif konkret tentang
penyelamatan alam liar sebagai natural capital,
restorasi habitat terestrial maupun terumbu karang
yang rusak, penyelamatan satwa liar, dan sebagainya.
Dalam bukunya berjudul The Fourth Industrial
Revolution, Klaus Scwab (2016) mengatakan bahwa di
aspek biologi, proses pengurutan gen (genetic
sequencing) yang semula memerlukan waktu 10 tahun



dengan biaya USD 2,7 miliar, kini menjadi hanya
beberapa jam dengan biaya kurang dari seribuan USD.
Hal ini karena kemajuan teknologi komputer. Kedepan,
biologi sintetis akan semakin mengemuka dengan
implikasi pada teknologi pangan, pengobatan, dan
produksi biofuel.

Di kawasan konservasi seluas 27,14 juta
hektare, kini mulai ditemukan berbagai manfaat
bioprospecting. Di Taman Wisata Alam Laut Teluk
Kupang, Dr. Agus Triyanto dari Universitas Diponegoro
bekerja sama dengan Balai Besar KSDA NTT berhasil
mengidentifikasi materi anti cancer dari soft coral
Candidaspongia sp, pada periode tahun 2009-2013.
Pada tahun 2020, disimpulkan oleh Dr. Ari
Nurwijayanto - Balai TN Gunung Merapi, bahwa
terdapat 74 jenis penangkal radikal bebas (anti-
oxydan) yang ditemukan dari 160 jenis tumbuhan
bawah kawasan TN Gunung Merapi yang luasnya hanya
6.000-an hektare.

Masih berderet panjang hasil riset dan inovasi
lainnya yang berasal dari inspirasi kawasan konservasi.
Gerakan yang disebut citizen science yang dimotori
oleh Swiss Winasis dan Burungnesia-nya. Dalam empat
tahun Burungnesia bekerja, berhasil dikumpulkan
157.776 data record, 27.197 titik pengamatan, 1.068
spesies, yang dikirimkan oleh 542 kontributor dari 214
organisasi. Dari gerakan ini, lahirlah buku “Atlas Burung
Indonesia” di 2020. Satu-satunya atlas burung produksi
anak negeri.

Musimin di Turgo, yang didampingi oleh Unit
(Balai) KSDA DI Yogyakarta, dan Matalabiogama, terus
menerus melestarikan anggrek lereng Merapi. Ia mulai
jatuh cinta pada anggrek sejak tahun 2000, dan tetap
exist sampai dengan saat ini, dengan koleksi spesies
anggrek sejumlah 70 jenis. Musimin membantu kita
dalam menghilangkan prediksi kepunahan Vanda
tricolor dan jenis lainnya dari “wedhus gembel” dan
pencurian untuk diperdagangkan.

Masa depan ras manusia sangat tergantung
pada cara dan tujuan hidup manusia itu sendiri,
terutama kalangan sekelompok kecil tetapi
menghabiskan sumber daya umat sejagad ini. Cara
hidup boros seperti itu disindir oleh Greta Thunberg-
seorang perempuan muda berumur 18 tahun dari
Swedia - urutan ketiga dari The 100 Most Spiritually
Influential Living People in 2020 (Watkins Mid Body
Spirit, Spring 2020). Dalam bukunya yang berjudul “No
One is Too Small to Make a Difference” (Pinguin Book,
2019), Ia mengatakan, “The political system that you
have created is all about competition.

You cheat when you can, because all that matters is to
win, to get power. That must come to an end, we must
stop competing with each other, we need to cooperate
and work together and to share the resources of the
planet in a fair way”.

Suatu saat, saya melihat lukisan timbul
Mahatma Gandhi yang diberikan oleh Mas Yunus, di
ruang kerja saya. Gandhi mengatakan bahwa sumber
daya di bumi sebenarnya dapat mencukupi kebutuhan
seluruh umat manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk
keserakahannya. Maka, prinsip kehati-hatian dalam
semua hal terkait dengan pemanfaatan sumber daya
alam, menjadi syarat sangat penting. Karena, masih
banyak rahasia di alam ini yang belum mampu kita
pahami manfaatnya, namun sudah keburu hancur dan
tidak mungkin dapat kita pulihkan kembali, bahkan
dengan teknologi secanggih saat ini. Masih banyak
rahasia-Nya yang belum mampu kita ungkap. Pandemi
Covid-19 yang setahun ini melanda seluruh dunia
sebenarnya merupakan peringatan agar cara hidup kita,
menurut istilah Pak Sarwono Kusumaatmaja, harus
diresetting

“

Dengan berbagai pengalaman dan perjalanan
yang sudah cukup panjang, serta perjumpaan saya
dengan banyak pribadi, saya, kita, dan manusia
Indonesia semestinya masih memilih skenario
optimisme. Karena kita memiliki sejarah perjuangan
para pendiri bangsa, yang melahirkan “kesatuan dalam
keberagaman”. Juga, fondasi negara yang sangat kokoh,
Empat Pilar Kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila,
UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Ini
merupakan modal sosial sejarah bangsa yang harus
terus dijaga, dirawat, dan ditumbuhkembangkan,
karena ia menjadi magnet kebangsaan. Inilah yang saya
sebut sebagai “Ruh” Nusantara. Ia akan membawa kita
survive, bukan karena kita paling kuat dan cerdas,
tetapi karena kita mampu terus menerus
mengembangkan inovasi dan adaptasi terhadap
tantangan perubahan zaman, tanpa harus kehilangan
ruh dan jati diri fondasi kebangsaan kita itu.

Modal sosial, budaya, dan sejarah Nusantara
sangat luar biasa dan ruh-nya masih bisa kita rasakan,
saksikan, di pelosok tanah air: kegotongroyongan,
saling membantu dalam kesulitan, mengingatkan untuk
kebaikan bersama, membangun kesadaran kolektif
untuk bahan baku aksi kolektif, membangun suasana
saling percaya, sense of cohessiveness-kekompakan -
rasa syukur - nrima ing pandum



Dalam konsepsi yang saya sebut sebagai
“Extended Family” (EF), saya menambahkan prinsip
penting dalam pengelolaan suatu keluarga besar itu,
yaitu bahwa “tidak seorang pun tertinggal” atau
sengaja “ditinggalkan”, dalam proses menuju
masyarakat yang dicita-citakan. Saya sebut sebagai “no
one left behind”. Ini mirip pernyataan Xi Ping Presiden
China saat membangun China yang membawa negara
itu menuju masyarakat yang maju. Hal lain yang
penting adalah prinsip “nobody perfect” dan prinsip
selalu ada kesempatan kedua atau “second chance”.
Nilai-nilai dalam EF dapat dilakukan apabila kita
membekalinya dengan spirit “5K”.

Dalam organisasi, spirit “5K” kalau istilah Mas
Suhariyanto seperti “roda gila”, yang sangat penting
membangun kelenturan dan kemampuan merespons
perubahan global.

KEPELOPORAN sangat relevan agar kita
upayakan menjadi yang pertama dalam menyelesaikan
masalah dan mengembangkan potensi di lapangan.
Yang pertama dalam penyelamatan satwa liar. Yang
pertama dalam memadamkan api atau mencegah
terjadinya kebakaran. Menjadi pelopor dari seluruh
perubahan dalam organisasinya.

KEBERPIHAKAN adalah sikap mental untuk terus
menerus mengutamakan energinya bagi yang sangat
membutuhkan. Mereka yang tinggal di pinggir-pinggir
hutan. Mereka yang sempit lahan garapannya atau
bahkan petani tuna lahan.

KEPEDULIAN adalah sikap “sih katresnan”.
Peduli berarti sikap berpihak yang dilakukan sepenuh
hati (ikhlas, semangat, inklusif) dan peka terhadap
situasi di sekitarnya yang memanggil minta
pertolongan. Hal ini penting karena akan mendorong
perubahan dan meningkatnya kesadaran serta
tumbuhnya rasa percaya diri bahwa mereka akhirnya
akan bisa menolong dirinya sendiri, membangun sikap
keswadayaan, kemandirian.

KONSISTENSI adalah sikap mental pantang
menyerah- persistent, dan terus menerus melakukan
upaya hingga mulai terjadi “change”. Perubahan yang
terukur secara kuantitatif sekaligus dapat dirasakan
manfaatnya. Keempat “K” tersebut memerlukan
seorang nakhoda, seorang leader, seorang pemimpin
dengan spirit dan resonancy leadership nya.

Modal dasar KEPEMIMPINAN antara lain adalah
jujur, visioner, motivator, pembangun network dan
kemitraan dengan prinsip “3M”-nya Pak Wahjudi
Wardojo - mutual respect, mutual trust, mutual benefit.

Saya menambahkan penting values bagi
seorang pemimpin pengelola kawasan konservasi, yaitu
ia harus cukup humble, rendah hati, memiliki
kesabaran untuk mendengarkan, mendalami kondisi
lapangan dan situasi psikologi staf dan keluarganya
dengan “blusukan”, menyapa, mengajak, merengkuh,
mengangkat, memberi kesempatan stafnya untuk
belajar, bekerja, dan maju menempuh keilmuan yang
lebih tinggi.

Dalam khazanah kebudayaan Jawa, tujuan
hidup manusia hanya satu, yaitu: “memayu hayuning
bawana”, yang artinya mempercantik bumi atau alam
yang sudah cantik ini. Yang cantik saja masih harus
dijaga, dirawat, dipercantik dan mengelolanya dengan
penuh tanggung jawab serta sikap kehati-hatian.
Apalagi alam yang mengalami kerusakan. Harus
dipulihkan dengan segala upaya kita. Inilah prinsip
dasar menjadi manusia dari perspektif kebudayaan
Jawa.

Tentu memelihara alam ini juga menjadi filosofi
masyarakat lainnya. Seperti di Bali, kita mengenal
pandangan hidup Tri Hita Karana. Di daerah timur,
sangat dikenal dengan ”sasi” yaitu upaya untuk
mengistirahatkan alam dari eksploitasi berlebihan.
Suatu sikap kehati-hatian dan hormat pada alam,
bahwa alam memiliki batas-batas untuk dapat
memulihkan dirinya. Ini sejalan dengan prinsip dalam
deep ecology: manusia bagian dari alam. Masyarakat
Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan,
hidup dalam konsep “nrima ing pandum” dan
mengadaptasikan seluruh hidupnya secara total dengan
hutan adat yang luasnya tidak lebih dari 300 hektare.
Bagi masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik - Kabupaten
Kapuas Hulu, hutan adalah ibu mereka, yang harus
dihormati dan dijaga kelestariannya. Pada 20 Mei 2020,
Menteri LHK menetapkan hutan adat mereka seluas
9.480 hektare.

Demikian pula dengan ditetapkannya hutan-
hutan sosial untuk masyarakat lebih dari 4,2 juta
hektare dan penetapan zona tradisional di kawasan
konservasi seluas 2,1 juta hektare untuk memberikan
kepastian akses yang diatur atau regulated access, jelas
merupakan bentuk “politik keberpihakan”. Ia
mengubah hampir 180° paradigma kelola hutan
Indonesia bila dibandingkan awal 1970-an. Reformasi
kebijakan kelola sumber daya alam ini yang terdepan di
antara negara-negara Asia Pasifik, bahkan di Afrika dan
Amerika Selatan.

Sebagai bagian penutup, beberapa hari lalu saya
sempat singgah di toko buku Periplus, di T3 Bandara -



Soekarno-Hatta. Saya terkesan dengan buku yang
ditulis oleh David Attenborough (2020) di usianya yang
ke 94 tahun. Di bagian belakang buku tersebut, ia
menuliskan:

To restore stability to our planet, therefore, we
must restore its biodiversity, the very thing we have
removed. It is the only way out of this crisis that we
ourselves have created. We must rewild the world.

Saya tidak akan melupakan berbagai bentuk
dukungan, bantuan, spirit dari staf, teman, mitra kerja
yang dengan tulus hati dalam proses persiapan sampai
mengawal sampai dapat berlangsungnya “acara” 59
tahun usia saya. Sebenarnya saya mau minta yang
sederhana, “hommy”, “hangat” dan berbau “yogya”.
Terima kasih untuk Mas Moko, Mas Iskandar, Mas
Bisro, Mas Dhimas Ony, Mas Wahyudi dan Tim TNGM
dan Tim KSDA Yogya, dan Tim “Bodrex” lainnya yang
tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yogya adalah
kota yang membuat setiap orang yang pernah
mengenyamnya akan sulit merupakannya, walaupun
sudah banyak berubah, seperti yang kita saksikan saat
ini.

Semoga suasana angkringan bertajuk
Senandung Alam dan Budaya di 27 Maret 2021 ini
dapat memberikan makna dan inspirasi bagi teman-
staf saya di seluruh pelosok Indonesia- yang terkoneksi
melalui Zoom dan YouTube.
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bisa merasakan berbagai macam rasa kurma, baik dari
varian yang berbeda, maupun tingkat proses
kematangannya. Masing masing orang berbeda
seleranya. Saya suka yg masih keras, segar dan masih
banyak airnya. Masih nempel di rantingnya yang masih
segar. Anak saya suka yang sudah terproses lebih
lanjut, hingga nampak dan terasa seperti ada gulanya
dan lembek.

Pohon kurma tumbuh di ekosistem yang
spesifik. Sistem pendukung kehidupan pohon kurma
sangat khas. Baik iklim mikronya, maupun habitat
tempat tumbuh dengan sistem mikro yang
menopangnya. Dia mempunyai sistem perakaran yang
khas karena beradaptasi dengan lahan tempat
tumbuhnya. Sistem perakarannya di dalam tanah juga
didukung oleh organisme mikro lainnya, utamanya
jejamuran ( fungi ) yang mensuplai makanan ke akar
untuk kemudian diteruskan ke seluruh bagian pohon di
atasnya. Pohon kurma juga mempunyai sistem kapiler
yang khas, untuk mencukupi kebutuhan air batang,
ranting, daun dan buahnya, di tengah padang pasir
yang tandus.

Begitulah kira-kira secara garis besar pohon
kurma dan juga pepohonan lainnya bisa hidup
berkelanjutan sampai dengan beratus ratus tahun.

Kita di Indonesia mempunyai jumlah spesies
pohon yang jauh lebih banyak ragamnya. Spesies
tumbuhan yang bisa dikategorikan sebagai pohon saja,
ada ribuan jumlahnya. Belum lagi yang termasuk
dalam kategori semak, tumbuhan merambat dan yang
melata di atas tanah. Di Indonesia, dikenal dengan
banyaknya spesies, genus, spesies, ordo atau ranking
taksonomi di atasnya. Tentunya tumbuhan tersebut

terkait erat dengan sistem kehidupan yang
mendukungnya. Sistem kehidupan tumbuhan di negara
kita sangat beragam dan kompleks. Dia tidak saja
didukung oleh iklim makro dan mikro yang kemudian
merangsang tumbuhnya berbagai sistem
pendukungnya. Sebaliknya, berbagai faktor dalam
sistem kehidupan lainnya di atas dan di bawah
permukaan tanah juga menciptakan iklim mikro dan
bahkan makro yang menunjang.

Seperti juga pohon kurma, tumbuhan di kita
juga mempunyai sistem perakaran, kapilaritas dan
jejamuran yang khas. Sistem itu lebih kompleks dari
pada habitat kurma yang monokultur.Dikatakan oleh
Peter Wohlleben dalam The Hidden Life of Trees; What
they feel, How They Communicate (2016) : sistem
fungi di dalam tanah di negara-negara tropis, adalah
sebuah sistem yang terbesar yang pernah ada di
dunia. Dia membangun internet jejamuran tersendiri
yang rumit.Bahkan jejaring perakaran dan jejamuran
itu bisa melampaui batas benua.

Satu spesies jamur bisa jadi mendukung satu
jenis spesies. Tetapi dia juga bisa mendukung sistem
kehidupan jenis tumbuhan lainnya. Antara satu
spesies jamur satu dengan jamur yang lainnya terdapat
overlap dukungan terhadap sistem kehidupan jenis
tumbuhan di atasnya.Jamur A, B, C, D yang berbeda
beda bisa secara bersama mendukung spesies pohon
X. Demikian juga sebaliknya, pohon jenis X, Y dan Z
bisa jadi didukung oleh jenis fungi/jamur A atau B yang
sama. Hitungan permutasi atau kombinasinya dalam
statistik antara jenis fungi dan jenis tumbuhannya bisa
tak terhingga.

Hubungan antara pohon yang tumbuh di atas
tanah dan sistem kehidupan pendukung di bawahnya
juga saling mempengaruhi. Hilangnya satu jenis
spesies pohon, bisa mengakibatkan kehilangan sistem
pendukung di bawahnya. Begitu juga sebaliknya.
Hilangnya salah satu spesies sistem pendukungnya juga
mempengaruhi pohon induk yang didukungnya.

Pohon kurma yang tumbuh dalam lingkungan
habitat yang hitungan permutasi dan kombinasinya
lebih kecil dari pada ribuan pohon di tanah air kita,
tentunya membutuhkan persyaratan tumbuh dan
berkembang yang berbeda. Kurma tumbuh di
lingkungan habitatnya yang khas. Keberagaman hayati

Untuk yang pernah
melancong atau ibadah ke Arab
Saudi, pasti pernah dimampirkan
atau diajak oleh guide nya untuk
mampir ke kebun kurma. Salah
satunya adalah kebun kurma
dekat kota Madinah. Lokasi
persisnya dekat Masjid Quba.
Konon pohon kurma pertama kali
ditanam di tempat ini oleh
Abdurrahman bin Auf.Disini kita -

ISSN 2721-4087



tumbuhannya tidak perlu sekaya tumbuhan di
kita. Bukan berarti habitat kurma tidak sebaik habitat
tumbuhan di kita. Kurma tidak bisa tumbuh sebaik di
habitat aslinya.

Tetapi, meskipun Kurma tidak bisa tumbuh baik
di negara kita, kita masih tetap bisa menikmati sensasi
lezatnya rasa kurma dibawah kerindangan
keberagaman pohon Jati, Meranti, Kempas, Ulin,
Merbau, Mangga, Nangka, Duren, Jambu dan Kelapa.

Tidak perlu menebang habis pohon Mangga,
Duren, Jambu, Manggis dan lain lainnya hanya untuk
menumbuhkan pohon Kurma. Kurma satu famili
dengan Kelapa. Kelapa dan Mangga bisa saling
berkomunikasi disini, karena terhubung oleh satu
sistem pendukung perakaran atau jejamuran yang
sama. Komunikasi antara Mangga dan Kelapa, yang
termasuk dalam satu ordo, kelas, divisi atau kingdom
bisa terteruskan ke Kurma.

Seandainya kita bisa membaca kesedihan pohon
kurma, barangkali diapun juga akan
menangis. Kekerabatan antar sistem pendukung di
bawah tanah (akar, jamur dan organisme mikro) dan di
atas tanah (udara, cuaca, iklim) diantara dua kelompok
spesies itu bisa saling menginfokan.

Kalau saja kita bisa membaca "bahasa" mereka,
barangkali Kurma juga tidak setuju, kalau untuk
menumbuhkan Kurma, kita harus menebangi Pepaya,
Mangga, Pisang dan Jambu.
(Dalam film serial dokumenter di Nefflix, yang judulnya
Our Planet, diceritakan, bagaimana hubungan antara
hilangnya satu spesies di Brazil dengan terjadinya
proses penggurunan di Afrika).

Kita bisa belajar dari ilmu tumbuh tumbuhan
yang tumbuh subur berkelanjutan (kalau mau). Itu
mandatori perintahNya untuk melestarikan nilai
kemanusiaan, yang mungkin masih kita abaikan.



prajurit/ tamtama/ tentara/ militer/ polisi dari
pemerintah yang bersangkutan. Motifnya bermacam-
macam ada yang ingin mendapat kedudukan
terpandang dan bergengsi/ disegani di masyarakat,
mendapatkan gaji/penghasilan/ kesejahteraan yang
baik untuk keluarganya. Ada juga yang merasa sebagai
panggilan jiwa untuk menjadi tentara sebagai tiang
negara guna mempertahankan eksistensi negarannya,
membela tanah airnya/ tumpah darahnya, agamanya,
pimpinannya maupun pemerintahannya sebagai
pengabdian yang mulia dan terhormat. Gugur dalam
tugas sebagai militer/prajurit/ polisi bukan masalah
malah menjadi kebanggaan sebagai pahlawan Bangsa
dan Negara serta mendapat ganjaran sorga sebagai
suhada atau mati sahid. Juga bangga sebagai warga
negara yang baik mencintai dan membela tanah airnya
sepenuh jiwa raganya. Namun untuk bisa menjadi
tentara/polisi yang baik ternyata bukanlah perkara
mudah, banyak persyaratan yang harus dipenuhi baik
ketangguhan fisiknya, kerampilannya, sikap, perilaku,
mental yang kuat, wawasan luas, kecerdasan,
kepemimpinan yang baik, kuat emosi dan psikologinya.
Oleh sebab itu untuk dapat menjadi tentara yang
profesional diperlukan pendidikan dan pelatihan
kemiliteran yang terus menerus mulai dari tingkat
dasar hingga tingkat paripurna. Kemampuan militer
dan kekuatan persenjataan suatu Negara akan
menunjukan ketangguhan pertahanannya dan secara
politik akan mempengaruhi /menentukan
penghormatan /pengakuan pihak asing kepada Negara
tersebut. Tulisan ini diangkat dalam MRI 68 ini untuk -

menyambut Hari Bhakti Rimbawan 2021 guna
menunjukan bahwa Rimbawan dapat berbakti di
bidang tugas yang berat di luar kehutanan dengan
prestasi yang dapat dibanggakan.

Dalam paparannya akan digambarkan secara
ringkas dan terbatas, kemiliteran pada masa pra
Kemerdekaan RI, awal Kemerdekaan, dan 2-3 dekade
setelah Kemerdekaan RI dimana beberapa orang
Rimbawan dapat berkarir hingga menjadi Perwira
Tinggi dan Perwira Menengah TNI maupun Polri.

Telah sering dikatakan bahwa Belanda menjajah
Indonesia dalam kurun waktu yang lama sekali yaitu
selama hampir 3,5 abad terhitung sejak Komisi Dagang
Belanda (VOC) atau Kompeni berkuasa selama 2 abad
(1597-1799) dan dilanjutkan oleh Pemerintah Negeri
Belanda (1799-1942). Guna mempertahankan
kekuasaannya selama mungkin Pemerintah Belanda
selain menjalankan berbagai tindakan/trik politik,
strategi, taktik, intrik, juga terus meningkatkan
kekuatan militernya, polisi, sarana dan prasarana
pertahanannya; terlebih-lebih dengan timbulnya
pemberontakan di berbagai daerah seperti Aceh,
Sumatra Utara (Tapanuli), Sumatra Barat (Padri),
Sumatra Selatan (Palembang), Jawa (Diponegoro),
Sulawesi Selatan (Bone), Maluku(Pattimura), Bali-
Lombok, TernateTidore. Karena itu pada tanggal 10
Maret 1830 seusai Perang Diponegoro Pemerintah
Belanda membentuk Tentara KNIL (Koninklijk
Nederlanch-Indiche Leger atau Tentara Kerajaan Hindia
Belanda) dengan kekuatan sekitar 6.000 orang.
Perekrutan tentara diambil dari orang Belanda sendiri,
orang Eropa dan karena kekurangan jumlah orang
Belanda yang bisa dan mau menjadi tentara maka
dengan berbagai janji, iming-iming maupun bujuk rayu,
diangkatlah orangorang asli Indonesia (pribumi) yang
mau menjadi militer Belanda seperti orang Ambon,

Sejak jaman pemerintahan
kerajaan, kasultanan, kasunanan,
kekaisaran, kedatukan, hingga
system pemerintahan modern
seperti keunian, federal dan
republik; banyak anggota
masyarakat/rakyat/ penduduk
negeri yang berkeinginan menjadi
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Ternate, Sulawesi, NTT dan paling banyak orang Jawa
(termasuk Sunda) dengan persyaratan yang tidak
terlalu berat tetapi tentu saja hanya untuk jabatan
militer tingkat bawah. Orang pribumi yang menjadi
tentara KNIL diberi tugas paling depan berperang
melawan bangsa sendiri yang melakukan
pemberontakan di berbagai daerah. Pendidikan militer
KNIL hanya diutamakan untuk ketahanan fisik, loyalitas,
keberanian, dan ketrampilan kemiliteran secukupnya.
Jumlah tentara KNIL terus berkembang banyak yang
dalam masa 100 tahun mencapai 37.000 orang pada
tahun 1929.

Pada jaman Belanda Lembaga Pendidikan
Kemiliteran yang terbuka untuk penduduk asli
(pribumi) kebanyakan hanya untuk calon prajurit
(tamtama) dan sedikit untuk bintara (kader) sedangkan
untuk calon perwira (opsir) amat sangat sedikit dan
terbatas. Yang dapat dicatat ada pendidikan Akademi
Militer Belanda di kota Meester Cornellis (Jatinegara)
tetapi penyelenggaraannya tidak kontinyu dan
pesertanya tidak banyak. Salah satu orang pribumi yang
sempat ikut pendidikan Akademi Militer ini ialah Urip
Soemohardjo (lulus 1914) seorang berdarah
bangsawan (lahir di Purworejo 1893 cucu Bupati
Trenggalek). Ada lagi sekolah calon perwira di Bandung
yang diselenggarakan menjelang akhir tahun 1930-an
atau menjelang Perang Dunia Kedua yaitu pendidikan
Corps Opleiding Voor Reserve Officieren (CORO) atau
Sekolah Perwira Cadangan. Di sekolah ini dibagi 3 unit
(kelompok), pertama untuk calon dari bangsa Eropa
termasuk orang Belanda, kedua calon dari penduduk
negara jajahan termasuk Indonesia dan ketiga dari
calon yang sudah menjadi tentara KNIL berpangkat
calon perwira. Sekolah ini dipimpin oleh Mayor Van
Oyen seorang tentara KNIL berpangkat Perwira
Menengah. Lulusan atau alumni golongan pribumi dari
sekolah ini yang kemudian hari menjadi Perwira Tinggi
TNI Pimpinan Militer Indonesia antara lain adalah
Letnan Jenderal TB Simatupang, Jenderal A. Haris
Nasution, Letjen GPH Djatikoesoemo, dan Kolonel AE
Kawilarang (Pendiri Kopassus ). Pada akhir kekuasaan
Hindia Belanda beliau-beliau ini baru mencapai pangkat
Letnan Satu KNIL. Pangkat tertinggi perwira KNIL
Belanda yang dicapai oleh satu-satunya orang pribumi
sampai saat Belanda menyerah kalah perang kepada
Jepang dan yang mempunyai banyak pengalaman (25
tahun) tugas sebagai perwira KNIL di Tarakan, Malinau,
Samarinda, Balikpapan, dan Purworejo (Jateng) adalah
Urip Soemohardjo dengan pangkat Mayor (Groot
Mayoor), tidak ada yang lebih dari pangkat ini.

Di awal Pemerintahan RI beliau ini diangkat menjadi
Kepala Staf Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan
pangkat Letnan Jenderal di bawah Panglima Besar
Jenderal Soedirman. Beliaulah yang menjadi peletak
dasar dan pemikir pembangunan kemiliteran Indonesia
modern dan profesional, pembantu utama Jenderal
Soedirman. Perwira KNIL lulusan CORO banyak yang
gugur dalam perang melawan/disiksa Jepang.

Untuk Kepolisian dapat dijelaskan bahwa pada
awal sejarahnya Belanda membentuk aparat polisi
hanya untuk tugas menjaga asset dan kekayaan orang-
orang Eropa di Hindia Belanda yang direkrut dari orang-
orang pribumi. Wewenang operasional kepolisian
diserahkan kepada Residen, hukum kepolisian
diserahkan ke Jaksa Agung. Perkembangannya lalu
dibentuk bermacammacam polisi ada Polisi Lapangan,
Polisi Kota, Polisi Pamong Praja, Polisi Pertanian/
Kehutanan dan lain lain. Yang diangkat menjadi polisi
tidak lagi orang pribumi saja tetapi diangkat pula
orang-orang Belanda. Dalam penugasan setelah
diangkat menjadi polisi dilakukan perbedaan, orang
pribumi tidak boleh menjadi perwira (Inspektur apalagi
Komisaris). Namun kemudian ada pengecualian jika
yang diangkat orang asli Indonesia tetapi dari
bangsawan tinggi, berpendidikan tinggi dan sudah
menjalani pendidikan perwira kepolisian mereka boleh
menjadi Inspektur maupun Komisaris Polisi seperti
Raden Said Soekanto (R. S. Soekanto) putera R.
Martomihardjo (Wedono Tangerang) yang sebelum
masuk pendidikan Komisaris Polisi sudah menjadi
mahasiswa Fakultas Hukum (Recht Hooge School).
Kelak di awal kemerdekaan RI RS. Soekanto berhasil
menjadi KAPOLRI PERTAMA INONESIA diangkat oleh
Presiden Soekarno.

Dalam Perang Dunia Kedua (1939-1945)
Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia bergabung
dengan Sekutu Amerika Serikat-Australia - Inggris)
berperang melawan Jepang, tetapi peperangan tidak
terlalu lama. Dengan kehebatan semangat perangnya
dan kecepatan bergeraknya Jepang dapat mengalahkan
Belanda hanya dalam waktu kurang lebih 2 bulan
hingga Belanda menyatakan kalah perang menyerah
kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Kekuasaan
pemerintahan selanjutnya diambil alih oleh Jepang dan
mulailah Indonesia dijajah Jepang. Penguasa Jepang
menjalankan kekuasaannya secara pemerintahan
militer. Di Jawa dan Sumatra dilakukan oleh Angkatan
Darat, wilayah lainnya Kalimantan, Sulawesi, -



Nusa Tenggara, Maluku dan Papua oleh Angkatan Laut
Jepang. Sebelum pecah Perang Dunia II ternyata Jepang
telah melakukan usaha mata-matai Pemerintah
Belanda di Indonesia, sikap dan pendapat rakyat
kepada penjajah Belanda dan aspirasi orang pribumi
Indonesia baik kaum politisinya, orang-orang
terpelajarnya maupun masyarakat pada umumnya
tanpa disadari oleh mereka dan tidak diketahui oleh
penguasa Belanda. Caranya dengan menyebarkan
orangorang Jepang untuk berdagang, berjualan,
bekerja di beberapa perusahaan Indonesia padahal
mereka adalah tentara Jepang yang disamarkan.
Informasi yang didapat digunakan untuk menyusun
strategi dan taktik penyerangan, mendapatkan
dukungan rakyat Indonesia, penguasaan ekonomi dan
lain sebaginya. Militer Jepang bertindak keras terhadap
Belanda yang melawan/menentang kehadiran Jepang
baik penjabat sipilnya maupun militernya dengan
melakukan penangkapan, penyiksaan, penahanan/
pemenjaraan hingga tindakan pembunuhan. Namun
hal itu tidak dilakukan kepada para pemimpin politik,
pemimpin masyarakat, pemimpin agama. Semua
tentara KNIL dilucuti senjatanya, yang melawan
dibunuh, lainnya ada yang dipenjara ada yang langsung
dikembalikan ke masyarakat tanpa diberi pensiun
terutama yang pribumi. Awalnya penguasa tidak
menunjukan sifat kejamnya malah berusaha
menunjukan kebaikannya sebagai saudara tua,
membantu perjuangan rakyat Indonesia untuk
melenyapkan penjajahan oleh bangsa Barat (Kulit
Putih), ingin bekerjasama membangun kejayaan bangsa
Asia Timur Raya, penggunaan bahasa Belanda dilarang
diganti dengan bahasa Indonesia, sekolah-sekolah
ditingkatkan dan terbuka untuk siapa saja. Para
pemimpin politik/perjuangan yang dipenjara atau
diasingkan oleh Pemerintah Belanda dibebaskan
bahkan dirangkul untuk membantu menenteramkan
masyarakat dan mengajak masyarakat membantu/
mendukung Pemerintah Jepang di Indonesia dengan
memberi harapan akan membantu perjuangan
kemerdekaan Indonesia dan tidak akan menentang
cita-cita kemerdekaannya. Sebagian besar pemimpin
perjuangan bersedia bekerjasama sebagai taktik
memenangkan perjuangan.

Pada tanggal 16 April 1943 Pemeintah Jepang
membentuk gerakan yang disebut Pusat Tenaga Rakyat
(PUTERA) dengan menunjuk/mengangkat tokohtokoh
nasional yang memiliki kecerdasan tinggi untuk
memimpin gerakan tersebut. Empat tokoh nasional
serangkai yang ditunjuk memimpin adalah Ir. Soekarno,

Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas
Mansur. Tujuan gerakan adalah untuk menghapuskan
pengaruh barat dan mengerahkan pikiran dan tenaga
rakyat untuk memihak kepada Jepang. Para pemimpin
gerakan ini diberi keleluasaan untuk menggunakan
sarana komunikasi pemerintah terutama radio yang
saat itu sudah ada yang bisa sampai ke desadesa
hingga bisa dimanfaatkan untuk membina dan
memotivasi rakyat dalam membangkitkan semangat
kebangsaan, semangat perjuangan, keberanian
berjuang dan rela berkorban demi untuk kemerdekaan.
Rupanya Jepang cepat mencium gelagat yang tidak
baik/membahayakan Pemerintah ini hingga aktivitas
pembinaan rakyat untuk menentang penjajahan Barat
(imperalisme) dan membantu Pemerintah Jepang
diambil alih Pemerintah. Jepang membuat semboyan
untuk disebarluaskan dan dikumandangkan oleh rakyat
yaitu “Amerika kita seterika Inggris kita linggis”. Rakyat
dilatih kemiliteran, bagi tokoh masyarakat dan pemuda
terdidik ditarik/dipanggil guna dilatih kemiliteran di
diklat militer Bogor untuk dijadikan tentara Pembela
Tanah Air (PETA), bagi pemuda desa dilatih di tempat
dengan dipersenjatai bambu runcing. Di dalam
pelatihan militer ini selain peserta dididik dan dilatih
keterampilan berperang, yang lebih diutamakan lagi
adalah penanaman disiplin, keberanian, semangat
juang tinggi, pantang menyerah dan rela berkorban
jiwa raga untuk bangsanya. Setelah lulus mereka
dijadikan tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan
ditugaskan di berbagai daerah di Indonesia.



Pada mulanya para Pemimpin Perjuangan
mengkhawatirkan jangan-jangan nanti mereka akan
menjadi antek penjajah yang akan membela
matimatian kepentingan penjajah dan menekan
rakyatnya sendiri.

Akan tetapi setelah empat serangkai tokoh
perjuangan Indonesia (Ir.Soekarno, Drs.Moh Hatta, Ki
Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur) diyakinkan
oleh 2 orang tokoh Pengusul Pendidikan Peta kepada
Pemeritah Jepang (dengan surat tertulis) yaitu Ki Ageng
Soerjomataraman bangsawan tinggi putra Sultan
Hamengkubuwono VI Yogyakarta dan Gatot
Mangkupradja bangsawan Sumedang yang mendapat
kepercayaan tinggi dari Pemerintah Dai Nippon sebagai
Ketua Gerakan 3 A yang harus disebarluaskan ke
masyarakat (Nippon Cahaya Asia,Nippon Pelindung
Asia,dan Nippon Pemimpin Asia) hingga PETA disetujui
dan dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 15
Oktober 1943 dan diumumkan oleh Letnan Jendral
Kumakichi Harada di Bogor; maka keempat tokoh
nasional tersebut dapat memahami bahkan
mendukungnya. Salah satu alasan yang dikemukakan
adalah selama ini para tokoh perjuangan kemerdekaan
hanya mengutamakan perjuangan memperoleh
kemerdekaan secara politik tetapi di manapun hal itu
tidak cukup kuat tanpa dukungan adanya dukungan
militer, maka untuk persiapan kemerdekaan kita harus
sudah membentuk kader-kader bangsa untuk kelak
menjadi militer yang profesional, sekaranglah
kesempatan terbaik untuk itu. Saking antusiasnya Ir.
Soekarno malah menyatakan akan ikut latihan
kemiliteran meskipun akhirnya hanya ikut satu hari
latihan baris berbaris dan hormat senjata.

Pendidikan kemiliteran PETA dilakukan selama 3-4
bulan dibagi dalam 5 kelompok yaitu untuk:
1. Daidanco (Komandan Batalyon) calon dari pejabat

birokrasi, pamongpraja, pemuka agama, penegak
hukum.

2. Chudanco (Komandan Kompi) calon dari yang
sudah memiliki jabatan penting, pengajar, guru,
penulis.

3. Shodanco (Komandan Peleton) calon dari ranah
pendidikan lulusan SMP dan SMA setingkat.

4. Bundancho (Komandan Regu) calon dari pemuda
yang minimal berpendidikan SD setingkat.

5. Giyuhei (Prajurit) untuk calon dari pemudapemuda
yang belum mendapatkan pendidikan SD atau
rakyat kalangan bawah. Calon yang diterima di Peta
kebanyakan dari Jawa-Bali.

Jadi sebenarnya tujuan pembentukan PETA ada
perbedaan antara Jepang dan pemimpin/pejuang
kemerdekaan Indonesia. Jepang bertujuan untuk
merekrut militer profesional dari warga pribumi guna
membantu tentara Jepang bertempur melawan Sekutu
sedangkan pemimpin/pejuang kita bertujuan untuk
membekali diri berjuang merebut dan atau
mempertahankan kemerdekaan yang dicita-citakan.

Beberapa ketentuan penempatan tugas setelah
lulus pendidikan PETA: a. Ditempatkan langsung
dibawah Panglima Tentara lepas dari badan apapun, b.
Harus siap untuk ditugaskan sebagai pelatih militer, c.
Peta merupakan tentara territorial dengan kewajiban
mempertahankan masing-masing daerahnya d. Tentara
Peta di masing-masing daerah harus siap melawan
sampai mati setiap musuh yang menyerang.

Dari peluang adanya pendidikan PETA untuk
menjadi militer yang kelak akan bisa berperan dalam
perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan
bangsa dan negara yang dicintainya beberapa orang
Rimbawan muda lulusan MBS/SKMT yang bertugas di
daerah sebagai SInder Kehutanan/KBKPH suatu jabatan
yang terpandang di daerah serta mempunyai Ijazah
yang saat itu tergolong tinggi dan ijin dari atasan juga
relatif mudah maka masuklah mereka ke pendidikan
PETA di Bogor/alih profesi.

Sebagian besar pemimpin dan bangsa Indonesia
berpendapat atau berkeyakinan bahwa penjajahan
Jepang di Indonesia tidak akan lama baik atas dasar
kalkulasi sosial politik internasional maupun adanya
ramalan Jayabaya yang dipercayai rakyat banyak
”Jepang hanya akan menjajah seumur jagung”.



Setelah lebih kurang 2 tahun Pemerintah Jepang
berkuasa dan merasa mantap menguasai Indonesia
dimunculkanlah peraturan-peraturan yang ketat sekali
untuk membatasi dan mengekang rakyat dengan
diadakannya sensor yang keras terhadap semua
penerbitan, termasuk surat menyurat. Pesawat radio
disegel sehingga rakyat dan para pimpinan politik/
pimpinan perjuangan/pemerintahan/agama hanya bisa
mendengarkan siaran yang telah disensor oleh
Pemerintah Jepang dan sering tidak mengetahui
perkembangan yang sebenarnya. Peperangan Jepang
melawan Sekutu sering dirahasiakan terutama
kekalahannya. Jepang semakin menekan rakyat dengan
mengharuskan para pemuda melakukan kerja paksa
tanpa dicukupi makan minumnya sehingga banyak yang
meninggal karena kelaparan atau disiksa, ada yang
dijadikan romusha/pekerja paksa pada pembuatan
prasarana perang (jalan mobil, jalan kereta api, tempat
berlindung, lapangan terbang) baik di dalam maupun di
luar negeri yang juga banyak yang meninggal karena
kelaparan, kecapaian dan disiksa. Petani banyak
dirugikan karena hasil taninya banyak dirampas oleh
Jepang atau setor paksa kepada Jepang hingga 60%
nya. Persediaan bahan makan untuk rakyat menjadi
sangat langka sehingga rakyat banyak yang meninggal
karena kelaparan. Pakaian dan obat-obatan
dimasyarakat juga tidak ada sehingga rakyat mudah
kena penyakit dan meninggal. Penegakan hukum
dilakukan sangat keras, pelanggaran ringan saja dijatuhi
hukuman berat apalagi kalau pelanggaran berat tidak
jarang disiksa habishabisan hingga dipenggal lehernya
dengan samurai. Kekejaman ini menimbulkan antipasti
dari rakyat, para pemimpin perjuangan bahkan dari
tentara Peta sehingga menimbulkan dendam kesumat
yang dalam.

Jepang terus menerus mengalami kekalahan
dalam perang melawan Sekutu sampai akhirnya
menyerah kalah kepada Sekutu pada tanggal 15
Agustus 1945 setelah negerinya 2 kali dibom atom oleh
Amerika yang menimbulkan korban meninggal ratusan
ribu orang dan gedung-gedung serta bangunan lainnya
rata tanah. Peluang ini cepat-cepat digunakan oleh para
pemimpin perjuangan dan rakyat Indonesia terutama
para pemudanya untuk memproklamirkan
kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal
17 Agustus 1945 dan para pemuda pejuang maupun
rakyat ramai-ramai bergerak melucuti/merebut senjata
tentara Jepang, ada yang berlangsung mudah ada yang
memberikan perlawanan keras hingga menimbulkan
korban meninggal dari yang melakukan perebutan

senjata. Senjata tersebut akan digunakan sebagai bekal
perjuangan secara militer melawan musuh yang akan
mengancam Negara RI. Jelasnya pada waktu Negara
Republik Indonesia diproklamirkan, Negara belum
mempunyai perangkat militer sebagai alat pertahanan
Negara. Pada jaman Jepang corak pemerintahannya
adalah Pemerintahan Militer jadi yang paling berkuasa
adalah militer. Perangkat kepolisian memang dibentuk
tetapi pelaksanaan kekuasaannya selalu diawasi dan
dikendalikan militer atau bahkan sering diambil alih
militer.

Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan
dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 dan
beberapa hari kemudiannya secara riil belum ada
perangkat militer resmi dari Negara. Militer bikinan
Jepang seperti PETA dan Heiho telah dibubarkan,
persenjataannya dilucuti dan personilnya dikembalikan
ke masyarakat. Yang melaksanakan pengamanan dan
ketertiban masyarakat dari negara dilakukan oleh polisi
bentukan Belanda. Di masyarakat sejak Jepang
dinyatakan kalah perang, rakyat (termasuk eks Peta dan
Heiho) telah bergerak secara kelompok/sendiri-sendiri
melampiaskan dendam kesumatnya atas kekejaman
Jepang dengan menyerang untuk merampas senjatanya
maupun perlengkapan militernya. Maksudnya untuk
memperlengkapi diri guna modal berperang melawan
Jepang yang tidak mau menyerah atau tentara lain
terutama Belanda yang ingin merebut kembali
penjajahannya di Indonesia. Rakyat di Pusat maupun di
Daerah yang bergerak melakukan perjuangan ini
kemudian bargabung dalam satuan perjuangan yang
disebut Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang
pimpinannya kebanyakan dipegang oleh Eks Perwira
PETA. Pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR oleh
Pemerintah resmi dijadikan tentara negara dan diubah
namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang
tidak lama kemudian diubah menjadi Tentara Republik
Indonesia (TRI).Apa yang diperkirakan Rakyat bahwa
Belanda ingin menjajah kembali Iandonesia ternyata
menjadi kenyataan. Dengan menggunakan kesempatan
bergabung dengan Tentara Sekutu yang datang ke
Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang dan
menahannya sebagai Tawanan Perang, Belanda
melancarkan serangan ke obyek-obyek vital, kantor dan
asrama militer RI maupun kantor-kantor pemerintah
untuk dikuasainya. Tentu saja ini menimbulkan



kemarahan besar bagi rakyat Indoneia yang baru saja
memproklamirkan kemerdekaannya. Maka bangkitlah
mereka berperang melawan Belanda dengan
persenjataan apa adanya termasuk yang diperoleh dari
tentara Jepang. Selain perlawanan yang dilakukan oleh
BKR-TKR-TRI, rakyat pejuang membentuk banyak
satuan-satuan kelaskaran untuk bahu membahu
bersama mereka melakukan serangan-serangan
terhadap tentara Belanda meski dengan kekuatan
persenjataan yang jauh tidak seimbang sehingga
pasukan TRI maupun kelaskaran seringkali terdesak
mundur. Serangan tentara Belanda yang membonceng
Sekutu tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Semarang
dan Surabaya bahkan di Surabaya lebih hebat lagi.

Dengan semakin gencarnya serangan tentara
Belanda terhadap pejuang RI dan obyek vital maupun
kantor instansi pemerintah RI di Jakarta dan Bogor
akhirnya Pemerintahan RI dan para Pemimpinnya hijrah
ke Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 1946 dan
kemudian diikuti oleh Instansi Pemerintah lainnya
termasuk Sekolah-Sekolah Kedinasan seperti SKMT dan
SPMT. Namun TRI dan berbagai kelaskaran pejuang
tetap memberikan perlawanan meski sudah terdesak
keluar kota. Pada masa perjuangan ini terdorong oleh
semangat kebangsaan yang tinggi, semangat membela
Negara dan bangsa serta tanah air yang dicintainya
beberapa rimbawan ikut terjun langsung dalam kancah
perjuangan dan tidak setengah-setengah mereka
langsung bergabung masuk dalam satuan militer yang
resmi (TRI)/alih profesi.

Di ibukota RI Yogyakarta khususnya dan Jawa
Tengah maupun Jawa Timur pada umumnya para
pelajar dan mahasiswa banyak yang ikut berjuang
dengan membentuk satuan-satuan kelaskaranTentara
Pelajar (TP),Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP),
Tentara Corps Mahasiswa (TCM). Di Instansi
Pemerintah banyak dibentuk satuan perjuangan
memakai nama Angkatan Muda seperti Angkatan
Muda Pekerjaan Umum,Angkatan Muda Kehutanan
(Pasukan Wanara) ,dsb.Satuan perjuangan ini juga
dapat menjadi media perpindahan profesi dari sipil ke
militer atau polisi.

Untuk mempersatukan perjuangan dua
kekuatan yaitu kekuatan bersenjata (TRI) sebagai
tentara regular dan badan-badan perjuangan
rakyat/kelaskaran maka pada tanggal 3 Juni 1947
Presiden RI mengesahkan dengan resmi berdirinya
Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agresi Militer Belanda I ke berbagai wilayah RI
(21 Juli 1947) mempersempit wilayah kekuasaan RI
hingga sepertiganya menjadikan pejuang-pejuang RI
semakin gigih melakukan perlawanan di daerah
perbatasan (garis demarkasi) dan serbuan-serbuan ke
wilayah musuh. Disamping aktif berjuang di garis depan
di garis belakang para pejuang mengintesifkan latihan
kemiliteran dan tugas belajar mereka. Agresi Militer
Belanda II tanggal 18 Desember 1948 dimana Belanda
serentak menyerbu ibukota RI dari Barat dan dari Utara
sehingga Yogya dikuasai sepenuhnya oleh Belanda dan
para Pemimpin Negara ditangkap dan ditahan di Prapat
Sumatra Utara. Pemerintah RI membuat Pemerintahan
Sementara beribukota di Bukit Tinggi. Para pejuang
militer maupun sipil yang tergabung dalam laskar
perjuangan meneruskan perjuangan melawan Belanda
dengan taktik perang gerilya dibawah pimpinan
Jenderal Soedirman. Dalam situasi seperti ini makin
banyak orang sipil yang beralih profesi menjadi militer
di pusat maupun daerah.

Setelah Negara dan Bangsa Indonesia berhasil
memenangkan perjuangan mempertahankan
kemerdekaan RI dengan diperolehnya kembali
Kedaulatan Negara secara penuh pada tanggal 29
Desember 1949, dilakukanlah pembenahan dan
pembinaan Kemiliteran dan Kepolisian RI termasuk
personilnya. Diawali dengan tindakan politik ReRa
(Reformasi dan Rasionalisasi) oleh Perdana Menteri
Drs. Moh Hata untuk mengurangi jumlah angkatan
perang karena perang telah usai dan menertibkan
organisasi serta kepangkatan militer yang dibuat
semaunya oleh para pejuang guna diselaraskan dengan
organisasi dan kepangkatan kemiliteran dunia di waktu
damai. Dalam era ini selain dilakukan dengan
mengurangi jumlah personil juga dilakukan penurunan
pangkat militer hingga 2 tingkatan tidak hanya untuk
militer bawahan temasuk juga para perwiranya bahkan
sampai Perwira Tingginya. Sudah barang tentu tindakan
ini menimbulkan ketidakpuasan bagi beberapa pihak
yang kurang luas pandangannya dan merasa jasanya
dalam perjuangan tidak dihargai oleh Pemerintah.
Sebagian dari mereka malah melakukan
pemberontakan kepada Pemerintah dengan berbagai
alasan dan kepentingan seperti pemberontakan DI/TII,
RMS, AOI, MMC tetapi pemberontakan ini dalam waktu



tidak lama bisa ditumpas oleh Pemerintah kecuali
DI/TII di Jabar/ Jateng bagian Barat, Sulawesi Selatan
dan Aceh yang memakan waktu lebih dari 10 tahun. .
Dalam rasionalisasi ini antara lain ditentukan syarat
minimal pendidikan umum maupun pendidikan militer
selain syarat kesamaptaan jasmani untuk dapat
diberikan pangkat dan jabatan militer tertentu.
Pendidikan kemiliteran yang harus diikuti ada yang
berupa Kursus Kedinasan, Kursus Lanjutan, Latihan
Kemiliteran Khusus, Sekolah Militer Reguler, Sekolah
Komando, Sekolah Militer Spesialis, dan sebagainya
sehingga seorang militer dengan pangkat awal bintara
bilamana dapat mengikuti pendidikan militer yang
dipersyaratkan untuk jabatan tertentu secara
berkelanjutan dapat dipromosikan menjadi perwira
hingga Perwira Menengah (Pamen) dan yang sudah
memiliki pangkat perwira bila mampu mengikuti
pendidikan kemiliteran lanjutan dan pendidikan
komando seperti SESKOAD/ SESKOAL/ SESKOAU/
LEMHANAS akan bisa menjadi Perwira Tinggi (Pati).
Organisasi militer kewilayahan juga dibenahi dan terus
disempurnakan misalnya waktu masa perang
mempertahankan kemerdekaan (1945- 1950)
organisasi tingkat Divisi bisa dibentuk untuk 1 atau 2
Karesidenan contohnya Divisi Militer Surakarta meliputi
Karesidenan Surakarta dan Semarang, Divisi
Ronggolawe berpusat di Cepu meliputi karesidenan
Pati dan Bojonegoro. Panglima Divisi waktu itu baru
berpangkat Kolonel belum Jenderal seperti Kolonel
Gatot Soebroto dan Kolonel GPH Djatikoesoemo.
Perkembangannya organisasi tingkat Divisi hanya untuk
wilayah 1 hingga 3 Provinsi, sebelum diubah menjadi
KODAM yang dikomandani oleh militer berpangkat
Mayor Jenderal. Organisasi militer tingkat Kecamatan
masih bernama Bintara Onder Distrik Militer (BODM)
yang dipimpin oleh seorang Bintara berpangkat Sersan
atau Sersan Mayor, sekarang disebut Komando Rayon
Militer (Koramil) yang pangkat Komandannya minimal
Letnan Satu hingga Mayor.

Lahir di Magelang 26 November 1923.
Pendidikan: MBS Madiun 1941, Boey Gyugun PETA
Bogor 1943, Kursus Komandan Kompi Inf 1947, Kursus
Territorial AD 1951, SSKAD 1956-1957, Ext Course
FakultasEkonomi UI 1959,SESKOAD II/11 Bandung
1962-1963, LEMHANAS.Pekerjaan: Bos Opzichter

(Sinder/KBDH) Lumbir Houtvesterij (KPH) Banyumas
1941-1943, Shodanco PETA 1943-1945, Komandan
Kompi TKR/TRI 1945-1947, Komandan Bataliyon/
Kepala Pemerintahan Militer Kabupaten Purworejo
1947-1949, Kepala Staf Werkreise/STM Kedu 1949-
1950, PamenTer VI Kalimantan 1950-1955, Pamen
SSKAD I/V 1955-1957, Pamen MBAD 1958-1961,
Pamen SESKOAD 1961-1962, Dosen SESKOAD 1962-
1965, Pati HANKAM 1965-1973, Anggota DPR 1973-
1977, Staf Ahli Ditjen Kehutanan 1977-1980

Lahir di Lumajang 7 Maret 1923. Pada tahun
1940 setelah lulus pendidikan MULO (SMP Jaman
Belanda) pemuda Soebronto melanjutkan sekolah ke
MBS (Middlebare Bosbouw School) di Madiun, suatu
sekolah kejuruan kehutanan setingkat SLA berikatan
dinas dan diasrama yang setelah lulus diangkat menjadi
Bos Opzichter (Sinder Kehutanan/KBDH). Pada bln
Januari 1942 Jepang memulai penyerbuan ke Hindia
Belanda di Kalimantan Timur, sekolah-sekolah
diliburkan, siswanya diperbantukan kerja di KPH-KPH
dimana Soebronto mendapat tugas di KPH Blitar yang
KKPH-nya Belanda Ir. Wolterson. Ia diberi tugas untuk
mempelajari berbagai pekerjaan di Kantor KPH sampai
menjadi kurir Pengantar Uang Kerja ke beberapa Kantor
KBDH setiap bulan dua kali. Pada 8 Maret 1942 Belanda
kalah perang menyerahkan kekuasaan Pemerintahan
kepada Jepang. Hubungan Blitar-Madiun putus karena
banyak jembatan dirusak untuk menahan serangan
Jepang. Setelah hubungan terbuka Soebronto melapor
ke Madiun tetapi kemudian disuruh kembali kerja di
KPH masing-masing untuk menunggu panggilan ujian
akhir. Oleh KKPH beliau ditugaskan magang di BKPH
Kalidawir daerah hutan jati. Beberapa bulan kemudian
ada panggilan untuk melaksanakan ujian di MBS
Madiun, singkatnya ia dinyatakan lulus dan diberi
ijazah. Kemudian tugasnya dikembalikan lagi ke Blitar
tetapi tugas magangnya dipindah ke BKPH Rejotangan.
Setelah mempelajari tebangan di BKPH Sumberpucung
Soebronto diangkat menjadi Sinder/KBKPH Lodoyo
Timur. Setelah lebih dari setahun menjadi KBKPH yang
sebenarnya sangat disenanginya namun karena
panggilan jaman dan tuntutan perjuangan, pada
tanggal 10 April 1944 beliau keluar dari kehutanan
masuk pendidikan PETA di Bogor. Setelah lulus
ditugaskan di Malang bersama dengan Soemitro yang
kelak menjadi Kaskomkatib dan KASAD. Selama
bertugas di Malang selaku tentara PETA pernah



menjabat Danton dan Pelatih Militer hingga terbentuk
satu Bataiyon terdiri dari 4 Kompi. Setelah Jepang
menyerah kepada Sekutu PETA dibubarkan. Seusai
proklamasi bekas PETA bergabung dalam Badan
Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi TRI
lalu TNI. Para bekas pimpinan PETA menjadi Pimpinan
BKR/TKR/TRI/TNI, Soebroto sendiri menjadi Ajudan
Komandan Divisi, Ajudan Dan TRI Udara. Setelah Agresi
I, bertugas perang gerilya di Malang Selatan (Kepanjen,
Turen, Dampit). Agresi II memaksa perang gerilya
dilanjutkan sampai wilayah Probolinggo hingga
ditugaskan mengatasi pembangkangan organisasi
perjuangan Pesindo dan Hisbullah yang tidak mau
dibubarkan oleh Pemerintah sesuai kebijakan ReRa.
Pada tahun 1953 tugasnya dipindahkan ke Bandung
sebagai instruktur pendidikan militer di Pusdiklat
Infantri. Tahun 1957 pindah tugas ke Ajudan Jenderal.
Melalui Kursus B 1 dan SESKOAD Angkatan I akhirnya
dapat mencapai pangkat Kolonel ditugaskan sebagai
Dan Pusdik Ajudan Jenderal. Dengan pangkat Kolonel
pada tahun 1968 diangkat menjadi Atase Militer di
Birma hingga 1971, selanjutnya tahun 1971-1974
ditugaskan sebagai Wakil Direktur Adjudan Jenderal.
Tahun 1974 dikaryakan di Perum Perhutani lalu
dinaikan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal sampai
pensiun sebagai Pati TNI AD tahun 1975.

Pria kelahiran Solo tanggal 27 Maret 1923
setelah lulus MULO masuk pendidikan MBS Madiun
tahun 1941. Karena perang Belanda melawan Jepang
siswa MBS dipekerjakan di KPH-KPH. Siswojo
diperbantukan di BKPH Doplang KPH Randublatung
hingga mengenal betul hutan jati. Setelah Jepang
membuka kembali MLS (SPMA) di Bogor siswa MBS
yang sedang dipekerjaan di KPH dipanggil masuk
sekolah di MLS Bogor jurusan Kehutanan. Pada tanggal
12 Februari 1944 di Bogor Jepang membentuk sekolah
Ringyoo Kooshuu Shoo (Sekolah Kehutanan Menengah
Tinggi) eks siswa MBS yang sedang sekolah di MLS
dipindahkan ke SKMT ini. Oleh karena kekurangan
tenaga, untuk klasnya pak Siswojo ini diadakan
percepatan ujian akhir yang hasilnya diumumkan
tanggal 24 Maret 1945. Selanjutnya Siswojo ditugaskan
di KPH Ngawi sebagai KBKPH bekerja sambil ikut
berjuang mempersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan. Lebih kurang setahun lima bulan
bertugas di Ngawi beliau mendapat tugas belajar di
Sekolah Tinggi Ukur Tanah di Yogyakarta.

Sore hari ikut kuliah di Fakultas Hukum UGM. Tengah
tahun 1947 berhenti dari kedua sekolah tersebut
masuk Sekolah Polisi untuk calon Komisaris di
Mertoyudan. Setelah lulus dan diangkat sebagai
Komisaris Polisi beliau ditempatkan di Pemerintahan
Militer RI Solo. Pada tahun 1949 setelah Perang
Kemerdekaan selesai Siswojo ditugaskan belajar di
Perguruan Tinggi Kepolisian Yogyakarta yang kemudian
dipindah ke Jakarta. Setelah lulus PTIK ditempatkan di
MABES POLRI seterusnya pindah ke Kepol Kodya
Semarang, ke Makassar,Jakarta dan Tahun 1963
diangkat menjadi Kepala Kepolisian Propinsi
Kalimantan Tengah. Dari Kapolda Kalteng
dipindahtugaskan sebagai Pembantu Menteri
Departeman Kehutanan Bidang Umum (Juni 1964) dan
pangkatnya naik menjadi Brigjen Polisi. Seterusnya
bertugas di Kehutanan menduduki beberapa jabatan
Eselon II hingga memasuki masa pensiun di tahun
1983.

Lulus SKMT Bogor Tahun 1945 satu kelas
dengan pak Siswojo Sarodjo dan Soekiman
Atmosoedaryo. Sebelum lulus ketika perang Jepang-
Belanda Harjadi ditugaskan kerja sebagai Pj. KBKPH
Trenggalek KPH Kediri. Setelah lulus diperbantukan ke
Kantor Inspeksi Kehutanan V Malang. Rencana akan
ditempatkan sebagai BKBPH Kalisetail Banyuwangi
tetapi sebelum diberangkatkan diberi tugas untuk lebih
dulu belajar pembuatan arang “Ishikawa”. Setelah
bekerja di Kalisetail kebisaan membuat arang Ishikawa
betul-betul dipraktekan dan berhasil baik. Setelah
Proklamasi 17 Agustus 1945 di Banyuwangi, Harjadi
bertemu dengan dr. Soetjipto mantan Chuudan Cho
(Komandan Kompi PETA) yang menculik Ir. Soekarno -
Drs. Moh Hatta ke Rengasdengklok. Dari pertemuan
tersebut Harjadi diperintahkan untuk menggerakan
pemuda-pemuda di Bali hasilnya agar segera melapor
ke Jakarta. Setelah melaporkan hasilnya di Jakarta
Harjadi ditugaskan masuk BKR yang selanjutnya ketika
ibukota RI pindah ke Yogya, Harjadi diajak ikut dr.
Soetjpto ke Yogya, selanjutnya ikut
berjuang/bertempur di wilayah Yogya dan sekitarnya
sebagai TNI. Setelah perang kemerdekaan usai (1950)
Harjadi diperintahkan menghadap ke Komandan Divisi
II Solo (Kolonel Gatot Soebroto) tetapi diterima oleh
Letkol (Overste) Zulkifli Lubis. Selanjutnya Harjadi
ditugaskan di Brigade “SS”Semarang. Perjalanan dari
Yogya-Solo (67 km) dan Solo-Semarang (115 km)



karena sulitnya transportasi terpaksa dilakukan dengan
berjalan kaki. Bertugas di Semarang hingga Pati
berlangsung hingga Oktober 1951 selanjutnya dipindah
ke Brigade “G” Pontianak. Pada masa pemberontakan
PRRI dan Permesta tahun 1957/1958 Kalimantan Barat
termasuk wilayah kekuasaan KODAM XII Tanjungpura.
Harjadi diangkat menjadi Asisten I membidangi
masalah Keamanan, Pengawasan Ekonomi dan Bank-
Bank Asing. Dalam tugas ini banyak berurusan dengan
perdagangan karet dan kopra yang banyak terdapat di
Kalimantan Barat. Juga menangani perdagangan barter
antara Kalimanta Barat dan Singapura yang direstui
Pusat serta masalah transmigrasi yang berkaitan
dengan usaha peningkatan produksi beras guna
memperkuat logistik Pemerintah maupun militer. Dari
Kalimantan Barat dipindahkan (promosi) menjadi
Asisten I KOANDA Sumatra yang membawahi 4 KODAM
yaitu Iskandar Muda (Aceh), Bukit Barisan (Sumatra
Utara), 17 Agustus (Sumatra Barat/Riau), Sriwidjaja
(Sumatra Selatan).

Yahya Bahram adalah Rimbawan lulusan SKMT
Bogor 1945 seangkatan dengan pak Siswojo , Harjadi
dan Soekiman Atmosoedaryo. Jadi pengalaman selama
pendidikan SKMT kurang lebih sama yaitu ditengah
pendidikan MBS Madiun terjadi perang Jepang
mengalahkan Belanda siswa MBS dipekerjakan di
KPHKPH, Yahya di Saradan BKPH Beran dan Jatiketok
Selatan. Sewaktu tugas disini ada beberapa teman dari
tamatan Cultuurschool (CS) dan MBS yang masih
bujangan dan sedang bertugas magang calon Sinder.
Setiap malam Minggu karena di wilayah hutan jati yang
terpenpencil di pedalaman sunyi sepi tak ada hiburan
maka mereka sering berkumpul bernyanyinyanyi dan
berpantun. Yahya Bahram yang orang Minang selain
pandai berpantun, bersyair dan mepunyai darah seni
yang kuat, juga pandai mencipta lagu yang bersama R.
Notosoekotjo lulusan MBS 1943 berhasil menciptakan
lagu Seruan Rimba. Lagu dicipta oleh Notosoekotjo
dengan mengacu lagu Mars MBS syairnya disusun oleh
Yahya Bahram. Setelah beberapa kali syair
disempunakan akhirnya dapat ditampilkan/
dinyanyikan di acara penutupan beberapa hari Rapat
bersama KPH-KPH Rayon Madiun (Ngawi, Madiun,
Lawu, Saradan, Nganjuk, Jombang) yang dilakukan
tersembunyi (karena takut pada Penguasa Jepang) di
Pesanggrahan Klino Saradan. Para Pimpinan Kehutanan
yang hadir sangat antusias mendengarkan lagu dan
syairnya yang akhirnya sangat menghargai karya seni

tersebut maka oleh pak R. Soepardi KKPH Saradan
(Ketua Rayon) kelak menjadi Kepala Djawatan
Kehutanan RI akan diusulkan kepada Pimpinan
Kehutanan Jatim dan Pusat menjadi Lagu Kehutanan
Nasional yang dalam perjalanan sejarahnya berhasil
menjadi kenyataan yaitu lagu “Seruan Rimba”. Setelah
lulus SKMT bertugas di Jawa Timur dan semasa
perjuangan kemerdekaan alih profesi menjadi TNI
Territorium/KODAM Brawidjaja hingga pensiun.
Sebelum pensiun TNI sempat dikaryakan di Perhutani
Jawa Timur menjadi Kepala Seksi Keamanan/
Perlindungan Hutan lebih kurang 3 tahun.

Diperoleh catatan bahwa lulusan SKMT Yogya
1947 ada 2 orang yang beralih profesi menjadi TNI AL
yaitu ISMONO dan Drs. Psy. UTORO. Ismono alih tugas
melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya
sebagai lulusan pertama AAL tahun 1953. Setelah lulus
ditugaskan sebagai Perwira Pelaut di Kapal Perang
sedangkan Utoro bertugas di Ajudan Jenderal. Sempat
ditugaskan belajar di Jerman hingga meraih titel
Dokterandus Psykologi bertugas di RSAL. Namun data
lengkap biografi keduanya tidak tercatat hingga tidak
dapat dituliskan secara lebih detil dalam tulisan ini.

Ada seorang Rimbawan yang menjadi TNI AU
yaitu Kolonel TNI AU Ir. Soewarno. Terakhir beliau
bertugas sebagai Atase Militer di Negeri Belanda/Belgia
dan Perusahaan Survei Udara di Gedung Manggala
Wana Bhakti. Awalnya beliau mahasiswa Kehutanan
IPB. Setelah lulus Sarjana Muda Kehutanan
melanjutkan belajar di Canada. Setelah selesai dan
kembali ke Indonesia beralih tugas menjadi militer
sukarela di AURI hingga mencapai pangkat Kolonel.
Dengan demikian ternyata Rimbawan dapat berbakti
dan berkarir baik dalam dunia kemiliteran di ketiga
matra TNI (AD, AL, AU) dan juga di POLRI.



K A R T O N O
nama lengkapnya
RM. Panji Sosrokartono.
Lahir tahun 1877.
Kakak kandung RA. Kartini
-1898 ...
Kartono seorang 'pribumi' pertama
yang kuliah di luar Hindia –
Belanda.
Karena kecerdasannya beliau
menjadi kesayangan para
dosennya. Beliau bisa 27 bahasa
asing & 10 bahasa nusantara.

1919 ...
beliau jadi penterjemah tunggal di Liga Bangsa Bangsa
yang pd 1921 diubah menjadi PBB. Beliau ketua
penterjemah utk segala bahasa ,kalah kan para poliglot
Eropa - Amerika.
1925 ...
Pangeran Sos. pulang ke tanah air. Ki Hajar Dewantara
mengangkatnya sbg kepala sekolah menengah di
Bandung Rakyat berjejal temui si pintar ini, untuk
minta air & doa. Dan anehnya banyak yang sembuh
maka antrian pun makin panjang termasuk bule2 Eropa
akhirnya beliau dirikan 'Klinik Darussalam’ . Beliau
pernah sembuhkan seorang anak Eropa hanya dgn
sentuhan-sentuhan dihadapan para dokter yang sudah
angkat
tangan untuk berusaha menyembuhkan penyakit si
anak tersebut. Beliau juga pernah memotret kawah
gunung dari udara. hebatnya tanpa pesawat Soekarno
muda sering berdiskusi dengannya. Bung Hatta sebut
beliau orang jenius. Di rumahnya berkibar bendera
merah putih indonesia dan anehnya Belanda, Jepang ,
dan sekutu seolah tak peduli .
1951 ...
beliau wafat di Bandung dan dikebumikan di makam
Sido Mukti, Desa Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah di
samping makam kedua orang tuanya Nyai Ngasirah dan
RMA Sosroningrat. Beliau meninggal dalam kondisi
tidak punya apa2, rumah pun beliau hanya menyewa
padahal sebagai putera bangsawan & cendekiawan ia
bisa hidup mewah . Orang2 tidak temukan pusaka dan
jimat di rumahnya. hartanya hanya selembar kain
bersulam huruf ALIF
Pada batu nisan makamnya tertulis :

SUGIH TANPO BONDHO
DIGDAYA TANPO AJI2

Beliau seorang wartawan hebat tapi PWI tidak pernah
singgung namanya.
Beliau tokoh pendidikan tapi para guru seolah lupa
namanya.

Pangeran ganteng ini pinter bergaul, anak orang kaya,
terkenal dan merakyat. Banyak perempuan Eropa
nyebutnya "De Mooie Sos." (artinya Sosok yang
ngganteng). Bule Eropa & Amerika menyebut beliau
dengan hormat De Javanese Prins (Pangeran Jawa)
akan tetapi sesama pribumi memanggilnya Kartono
saja.
-1917 ...
beliau menjadi wartawan Perang Dunia I koran Amerika
yakni 'The New York Herald' cabang Eropa. Beliau
memadatkan artikel bahasa Perancis sejumlah 30 kata
dalam 4 bahasa (yakni Inggris, Spanyol, Rusia, Perancis)
Sebagai wartawan perang, beliau diberi pangkat Mayor
oleh Sekutu, tapi menolak membawa senjata
kata beliau :
"Saya tidak menyerang orang, oleh karena itu saya
pun tidak akan diserang. Jadi apa perlunya membawa
senjata ?“
Beliau ahli diplomasi yang hebat.
Beliau sempatkan gemparkan Eropa - America dengan
artikelnya tentang perundingan Jerman & Perancis yang
rahasia serta sangat tertutup, yang diselenggarakan di
dalam salah satu gerbong kereta api yang berhenti di
tengah hutan, bahkan mendapat penjagaan yang super
ketat dari semua wartawan yang sedang mencari
informasi dan berita. Ternyata ... koran 'New York
Herald' telah memuat hasil perundingan tersebut.
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(Mencapai Usia 80 Tahun atau Lebih)

( 80 th 2 bln)

- Lahir : Bandung, tgl 7 Juni 1941
- Agama : Islam
- Keluarga : 1 isteri, 4 anak, 8 cucu
- Pendidikan : S1 Fakultas Kehutanan IPB 
lulus th 1966,S2  ITC Netherlands lulus thn 1974 
- Jabatan terakhir :
Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
- Aktivitas setelah pensiun :
Direktur Badan Pengelola Gedung Manggala Wana
Bhakti dilanjutkan menjadi Anggota Dewan
Pembina Yayasan Sarana Wana Jaya hingga
sekarang
- Kondisi kesehatan :
Sehat wal afiat, masih aktif bermain Golf
- Tempat tinggal :
Jl.Mayang Blok I No 1 Perumahan Villa Kelapa Dua
Pos Pengomben Jakarta Barat tilp.5494157 Hp
0811856906

( 80 th 1 bln)

- Lahir : Magelang, tgl 5 Juli 1941
- Agama : Kristen Protestan
- Keluarga : 1 isteri, 3 anak,  6 cucu
- Pendidikan : S1 Fakultas Pertanian 
Universitas Gajah Mada  lulus th 1967
- Jabatan terakhir : Jabatan Struktural
Sektretaris/Staf Ahli Menteri Kehutanan,jabatan
fungsional Widyaiswara Utama Pusat Diklat
Kehutanan Departeman Kehutanan Bogor
- Aktivitas setelah pensiun :
Sekretaris Dewan Komisaris PT.Timber Dana Jakarta
berlanjut menjadi Konsultan pada PT Timber
Dana hingga sekarang
- Kondisi kesehatan :
baik/sehat rajin berolah raga jalan kaki
- Tempat tinggal :
Kompleks Pertanian /Kehutanan Pasar Minggu
Jl.Jatimulya III/10 Pasar Minggu Jakarta Selatan Tlp
7806084 Hp 08161866555

(81 th 4 bln)

- Lahir : Surabaya,tgl 1 April 1940
- Agama : Islam
- Keluarga : 1 isteri, 2  anak , 3  cucu
- Pendidikan : S1 Fakultas Pertanian Universitas 
Gajah Mada  lulus th 1968
- Jabatan terakhir :
Direktur Pemasaran PT Inhutani I Jakarta
- Aktivitas setelah pensiun : Bekerja di Perusahaan
Kontruksi Jakarta, termasuk menangani beberapa
proyek di HPH dan HTI selama beberapa tahun kemudian
berhenti menikmati pensiun saja.
- Kondisi kesehatan : cukup baik, hanya ada gangguan
penglihatan sedikit di mata (glaucoma).
- Tempat tinggal : Jl. Pondok Hijau I no 27 Pondok 
Indah Jakarta Selatan Telp. 021-7658338

( 81 th 1 bln)

- Lahir : Tegal,tgl  15 Juli 1940
- Agama : Islam
- Keluarga : 1 isteri,   2   anak,   3    cucu
- Pendidikan :
S1 Fakultas Kehutanan  IPB lulus th 1969
- Jabatan terakhir : Kepala Kantor Wilkayah
Departemen Kehutanan Kalimantan Tengah
- Aktivitas setelah : aktif di perusahaan HPH

pension 
- Kondisi kesehatan : baik/sehat aktif berolah raga
jogging dan angkat halter 15 kg
- Tempat tinggal : 
Jl.Jagung No.10 Kal.Baranangsiang Kec.Bogor
Timur,Ciheleut Bogor KP 16140 Hp 0812684533889 

*Foto Dok, Ir.H.Roedjai Djakaria,MSc
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NO. N A M A
USIA

(TH)
JABATAN TERAKHIR MENINGGAL DIMAKAMKAN

1. Untung Sabarno 57 Staf Ditjen PKTL Bogor,

02-02-2020

Bogor

2. Ir. Hari Priyanto,  bin

Priodinomo

75 Kepala Div. Operasional Pengolahan 

Hasil Hutan Perum Perhutani di 

Gresik

Solo,

19-12-2020

Astono Yosoroto, Solo

3. Ir. Kustanta Budi Prihatno,

M.Eng

60 Tenaga Ahli Menteri LHK (Sekditjen 

PKTL)

Bogor,

31-12-2020

Bogor,

31-12-2020

4. Achmad Bahrun, MS 74 Kepala Subdiv Data dan Informasi 

Direksi Perum Perhutani di Jakarta

Bogor,

31-12-2020

Tasikmalaya

5. Suharyadi 66 Kepala SPTN Wilayah 1 Weda, Taman 

Nasional Aketajawe Lolobata (KSDAE)

Ternate

01-01-2021

Ternate

6. Ir. Bambang Budhiarto 63 Ka Unit II Perum Perhutani Jawa 

Timur

Yogyakarta

07-01-2021

Yogyakarta

7. Ir. Dahono Irianto 62 Dirut PT. Palawi - Perum Perhutani Semarang

11-01-2021

Semarang

8. Ir. Suprihadi, MM 70 Karo Produksi Perum Perhutani Jawa 

Tengah

Solo

19-01-2021

Muntilan

9. Ir. Bugi Sulaiman, MM 57 Kabag Program dan Pelaporan Itjen 

Kementerian LHK

Bogor,

22-01-2021

Bogor

10. Drs. Dede Suryana 62 Litbang Kehutanan Bogor,

22-02-2021

Bogor

11. Mursid 56 Inspektorat Jenderal Kementerian 

LHK

Tangerang,

15-03-2021

Tangerang

12. A.Yunus 64 PHKA Jakarta,

17-03-2021

Jakarta

13. Ir. Katimin 64 RLPS Jakarta,

01-04- 2021

Jakarta

14. Dr. Joko Sulistyo. S Hut, M.Sc. 50 Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan 

UGM

Solo,

14-04-2021

Yogyakarta

15. Ir. H. Bambang Soekartiko 80 Direktur Konservasi Tanah, 

Departemen Kehutanan

Jakarta, 

10-05-2021

Bogor

16.. Firman Dermawan 40 Pusat Standarisasi Lingkungan dan 

Kehutanan

Sukabumi,

11-05-2021

Sukabumi

17. Prof. Dr .Ir. Soenardi

Prawiroharmodjo, B.Sc, B.SF

92 Dekan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta,

25-05- 2021

Yogyakarta,

18. Dr. Ir. Dedi M. Masykur

Riyadi

71 Deputy  BAPPENAS Jakarta,

12-05 2021

Majalengka

19. Ir. H. Ajat Sudrajat Wiriadinta 73 Widya Iswara Utama Pusdiklat 

Kehutanan Bogor

Bogor,

25-05-2021

Bogor

20. Ir. Harno Hadi 79 Kepala Kanwil Kehutanan NTT Cengkareng,

06-06-2021

Cengkareng,

7 Juni 2021

21. Soegiyono 76 Staf Sekretariat Jenderal Kemenhut Tangerang,

07-06-2021

Tangerang,

22. Ir. Warsito 65 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung

Bandar Lampung,

12-06-2021

Bandar Lampung
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23. Ir. H. Priyono Sumarno 79 Direktur Produksi Perum Perhutani di 

Jakarta

Bandung,

22-06-2021

Bandung

24. Ir. Sukarya, M.Si 59 Kepala Subdit pada Direktorat 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Hutan

Bogor,

29 -06-2021

Bogor,

25. Ir. Kartono 84 Kepala Unit 3 Perum Perhutani Jawa

Barat

Malang,

07-07-2021

Malang

26. Ir. Muhono 68 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Muara Enim, Sumatera Selatan

Cirebon,

10-07-2021

Cirebon

27. Ir. J.A.M.  Silitonga 84 Widyaiswara Utama Pusdiklat

Kehutanan

Tangerang,

12-07-2021

Tangerang

28. Ir. Suhendroyono, MM 83 Kepala Biro Umum, Setjen

Kementeran LHK

Yogyakarta,

12-07-2021

Yogyakarta

29. Ir. Ikhwanuddin 52 Direktur Utama HPH PT Makro Enegi 

Prima

Bogor,

19-07-2021

Bogor

30.. Aniek Ridwani Worowati, SE 59 PSKL Kementerian LHK Tangerang, 

24-07-2021

Tangerang

31. Aminoto 56 Staf Pusdatin Bekasi,

25-07-2021

Bekasi

32. Ibrahim Adiwikarta 71 Dinas Kehutanan Morowale Utara Kolonedale, 

Morowali Utara

25-07-2021

Kolonedale

33. Mukhlison, S.Hut, M.Sc. 46 Dosen Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta,

25-07-2021

Purwokerto

34. Ir. Billy Hindra, M.Sc. 65 Sekretaris Ditjen Pengendalian 

Perubahan Iklim, KLHK

Jakarta

26-07-2021

Jakarta

35. Ir. Ibrahim Idris 84 Dosen Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

26-07-2021

Yogyakarta

36. Ir. Agung Nugraha 56 Sekjen DPP Persaki/ Direktur 

Eksekutif Wana Aksara Institute

Tangerang,

27-07-2021

Tangerang

37. Ir. Abidin Anwar 75 KaSubdit pada Ditjen

RLPS

Kuningan,

28-07-2021

Kuningan

38. Prof. Dr. Ir. Cahyono Agus 

Dwi Koranto, M.Agr.Sc

56 Guru besar Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta,

27-07-2021

Yogyakarta

39. Ir. H. Soenarsan Sastrosemito 86 Dirjen INTAG Kementerian Kehutanan Jakarta,

31-07-2021

Jakarta
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