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Selamat datang di Majalah Rimba Indonesia (MRI) Volume ke 
70. Tema penulisan MRI kali ini merupakan kristalisasi dari 

beberapa webinar yang diselenggarakan oleh Relawan Jaringan 
Rimbawan (RJR) maupun Yayasan Sarana Wanajaya (YSWJ) 
yang membahas topik-topik up to date terkait pemaknaan baru 
pengelolaan hutan.

Prof. John EHJ. FoEh misalnya, mengkritisi kajian akademik 
terkait perlu-tidaknya dilakukan perubahan terhadap Un-
dang Undang No. 5/90 tentang Konservasi SDA Hayati dan 
Ekosistemnya (KSDAHE). Dr. Drs. Budi Riyanto, mendesak 
dilakukannya evaluasi terhadap UUCK terkait perubahan UU 
No. 41/1999 tentang Kehutanan (yaitu dicabutnya ketentuan 
kawasan hutan minimal 30%) dan UU No. 18/2013 tentang 
P3H (menyangkut pengawasan kehutanan). Sedangkan Dr. 
Ir. Harry Santoso, membahas multiusaha kehutanan sebagai 
transformasi model bisnis yang menjanjikan

Petrus Gunarso, Ph.D menggagas ide terkait penyelesaian 
persoalan tata ruang provinsi yang masih belum tuntas, 
terutama di provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, 
dan Riau. Bersama dengan Prof. Budi Mulyanto, ditawarkan 
pula solusi membebaskan desa yang terkungkung di dalam 
kawasan hutan melalui Membangun Jejaring Desa Merdeka. 
Sedangkan Dr. Dodi Supriadi menyoroti bahwa ekonomi 
berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara aspek 
pemanfaatan sumberdaya alam dengan kapasitas lingkungan, 
serta pemberdayaan masyarakatnya. Lebih lanjut Dr. Untung 
Iskandar, menulis gagasan perlunya menurunkan emisi gas 
rumah kaca dengan mempercepat pembangunan hutan  
sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan pihak 
swasta, serta sajian informatif terkait Perpres Nomor 98 
Tahun 2021.

Artikel menarik lainnya ditulis oleh Prof. Sambas 
Sabarnurdin dan Dr. Widiyatno yang menyoroti bahwa restorasi 
ekosistem membutuhkan pengetahuan rinci tentang spesies 
asli, fungsi ekosistem, dan proses interaksi yang terlibat 
di dalamnya; dan gagasan Ir. Hendarsun Sanusiputra terkait 
“Potensi Cepu sebagai Pusat Pemuliaan Pohon Dunia” serta 
pengalaman menarik rimbawan lapangan Idi Bantara dalam 
rubrik “Apa dan Siapa”. Obituari Bapak Soegijono, dalam 
suasana hari pahlawan beberapa waktu yang lalu ditulis pula 
“Mengenang Pahlawan Rimbawan”, serta last but not least 
tulisan tentang “Komando Keramat Gubernur Soerjo”.

Akhirnya, kami ucapkan selamat menikmati Majalah 
Rimba Indonesia tercinta.
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PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari Rimbawan 

(forester by education) terma-

suk semua mereka yang 

tergabung dalam berbagai 

organisasi rimbawan perlu 

ikut menjawab apakah UU 

No. 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah waktunya 

diganti, atau direvisi atau bahkan perlu dilakukan 

penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini 

terutama terkait dengan berbagai permasalahan 

yang dihadapi saat ini. Apa sesungguhnya yang 

menjadi permasalahan utama terkait istilah 

konservasi, ekosistem, sumberdaya alam hayati, 

kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya 

ataukah faktor penegakan hukum (law enforcement) 

yang belum berjalan sebagaimana mestinya? Ketika 

jawabannya adalah sudah sangat perlu dilakukan 

revisi terhadap Undang-undang dimaksud, maka 

dibutuhkan kajian yang mendalam dari berbagai 

aspek (ekologis, teknis, sosial, politik, hukum, dsb) 

dalam apa yang dikenal sebagai Naskah Akademis. 

Atas dasar Naskah Akademis inilah maka seluruh 

pertimbangan akan menjadi dasar perubahan 

terhadap UU yang ada baik secara sederhana sampai 

kepada perubahan yang sangat signifikan oleh 

karena berbagai permasalahan yang telah terjadi 

atau diprediksi akan terjadi di masa depan. 

Tulisan ini adalah semacam pokok pikiran 

atau lebih tepat dikatakan sebagai tanggapan atas 

Naskah Akademis yang telah dibuat Komisi 4 DPR 

RI mendampingi Draft Rancangan Perubahan UU 

No. 5/90 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti 

dan mempunyai kedudukan serta peranan penting 

bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah 

menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. 

PERLUKAH DIADAKAN PERUBAHAN TERHADAP  
UU. NO. 5/90 tentang KONSERVASI SUMBERDAYA 

ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA?

Kajian Terhadap Naskah Akademis 
Revisi UU No.5/19901

Oleh: Prof. Dr. Ir. John E.H.J. FoEh.
(Guru Besar Ekonomi SDA, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

1 Naskah Akademik RUU KKH, Senin, 24 Mei 2021, 
Komisi IV DPR RI
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Dengan demikian maka sumberdaya alam hayati 

tidak dapat dipisahkan dengan ekosistemnya 

serta memiliki nilai yang sangat tinggi (intangible 

benefits) dan mestinya tidak terkait secara langsung 

dengan wilayah administratif namun mengikuti 

bentang sistem ekologisnya. Setiap unsur 

kehidupan akan beradaptasi dengan ekosistemnya 

dan sifat ini tidak tergantikan.

Sifat korelasi ini pun terkait erat dengan 

Piramida Maslow tentang kebutuhan manusia  yang 

pada hakekatnya telah mengalami perubahan yang 

sangat signifikan di era globalisasi ini sebagaimana 

terlihat dalam gambar di bawah ini.

.  

Semua bidangkehidupan telah berubah

Konteks Sosial/
Fenomena

Kehidupan sumberdaya alam hayati termasuk 

manusia dan ekosistemnya telah berubah dalam 

berbagai aspek terutama juga dikaitkan dengan 

kebutuhan dan kehidupan manusia di sekitar 

ekosistem sumberdaya alam hayati dimaksud. Perlu 

dicarikan jawaban pengelolaan yang tepat.

Perlu tidaknya perubahan akan sangat 

bergantung pada 3 hal berikut ini: 1) adanya 

kesenjangan antara Das Sein dengan Das Sollen 

yaitu terdapatnya masalah 2) undang-undang 

dimaksud belum dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. 3) adanya kebutuhan pengaturan sesuai 

tuntutan kekinian.

KEANEKARAGAMAN HAYATI  
DAN EKOSISTEMNYA

Keanekaragam hayati adalah keanekaragaman 

organisme yang menunjukan keseluruhan atau 

totalitas variasi (Kompas.com, 2020). Sejalan 

dengan itu, Encyclopaedia Britannica (2015), 

menyatakan bahwa keanekaragaman hayati 

adalah variasi kehidupan yang ditemukan di 

suatu tempat di bumi. Keanekaragaman hayati 

menggambarkan bermacam-macam makhluk 

hidup. Keanekaragaman dari makhluk hiudp 

dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, 

ukuran, bentuk, jumlah, tesktur, penampilan dan 

sifat. Keanekaragaman hayati dibagi beberapa 

tingkatan atau jenis, yakni: keanekaragaman 

gen,  keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman 

ekosistem. 

Keanekaragaman gen merupakan variasi 

genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul 

karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang 

khas. Gen adalah materi dalam kromosom makhluk 

hidup yang mengendalikan sifat organisme. Gen 

pada setiap individu meskipun perangkat dasar 

penyusunannya sama tapi susunannya berbeda-

beda bergantung pada masing-masing induknya. 

Penyebab terjadinya gen karena adanya perkawinan 
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antara dua individu makhluk hidup sejenis dari 

kedua induk. Keturunan dari hasil perkawinan 

memiliki susunan perangkat gen yang berasal 

dari kedua induk. Kombinasi susunan perangkat 

gen dari dua induk tersebut akan menyebabkan 

keanakaragaman individu dalam satu spesies 

berupa varietes-varietes secara alami atau buatan. 

Pada manusia terdapat keanekaragaman gen 

menunjukan sifat-sifat berbeda, seperti ukuran 

tubuh, warna kulit, warna mata, dan bentuk rambut. 

Dalam keanekaragaman jenis dijumpai 

keseragaman individu, tapi antar jenis dijumpai 

keanekaragaman individu. Di lingkungan sekitar 

banyak dijumpai berbagai jenis hewan dan 

tumbuhan dengan berbagai ciri fisik seperti 

bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan 

hidup. Keanekaragaman ekosistem di bumi akan 

ditemukan makhluk hidup lainnya. Semua makhluk 

hidup berinteraksi atau berhubungan erat dengan 

lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan hidup 

meliputi kompoten biotik dan komponen abiotik. 

Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk 

hidup mulai yang bersel satu hingga makhluk 

hidup bersel banyak yang dapat dilihat langsung. 

Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan, 

air, tanah, dan kelembaban. Kedua komponen 

tersebut sangat beragam dan bervariasi. Maka 

ekosistem yang merupakan interaksi antara 

komponen biotik dan abiotik pun menjadi bervariasi 

pula. 

Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup 

yang terdapat di dalamnya selalu melakukan 

hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup 

maupun makhluk hidup dengan lingkungnnya 

atau komponen abiotiknya. Hubungan timbal balik 

menimbulkan keserasian hidup di dalam suatu 

ekosistem. Perbedaan letak geografis antara lain 

merupakan faktor yang menimbulkan berbagai 

bentuk ekosistem. Dengan demikian maka 

keanekaragaman hayati perlu dilestarikan karena 

di dalamnya ada sejumlah spesies asli sebagai 

bahan mentah dari perakitan varietas-varietas 

yang unggul. Kelestarian pada suatu ekosistem 

akan terganggu jika ada komponen-komponennya 

yang mengalami gangguan. Gangguan-gangguan 

terhadap komponen-komponen ekosistem tersebut 

dapat menimbulkan perubahan pada tatanan 

ekosistemnya. Besar atau kecilnya gangguan 

terhadap ekosistem dapat merubah wujud 

ekosistem secara perlahan-lahan atau secara cepat. 

Contoh gangguan tersebut, seperti penebangan 

pohon, bencana tanah longsor, banjir atau letusan 

gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan, 

termasuk perambahan Kawasan hutan, khususnya 

hutan suaka alam, dapat memusnahkan ekosistem 

yang itu sendiri.

Akibat yang segera tampak adalah degradasi 

lahan, terutama penurunan produktivitas lahan, 

penggundulan hutan dan meningkatnya kasus-

kasus bencana alam. Dalam jangka panjang, 

dampak yang akan muncul adalah kejenuhan 

lingkungan, akibat tertekannya daya dukung 

lingkungan dan meningkatnya kerusakan lahan 

dan fungsi ekologis dari keanekaragaman hayati. 

Bila hal ini terus berlanjut maka ketiga fungsi 

keanekaragaman hayati akan rusak dan manusia 

sendiri yang harus menerima akibatnya. Esensi 

dari pendekatan bioregional adalah untuk mewadahi 

dan melibatkan konservasi keanekaragaman 

hayati dalam pemanfaatan sumber daya lahan 

dan sumber daya alam lainnya, termasuk yang 

utama ditujukan untuk produksi ekonomi. Dengan 

demikian, pendekatan bioregional development 

plan adalah upaya memadukan tujuan konservasi 

keanekaragaman hayati dalam pengelolaan hu-

tan, pertanian, perternakan, perikanan dan 

pengembangan kawasan pemukiman/perkotaan, 

serta dalam pembangunan dilahan basah dan 

semua lanskap. Teknik dan strategi konservasi 

keanekaragaman hayati pada berbagai bentukan 

lanskap dimaksud, sebenarnya sudah ada, 

namun perlu ditingkatkan lagi dan dilaksanakan 

secara lebih terpadu dan luas. Pemanfaatan 

keanekaragaman hayati unggulan daerah dalam 
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konsep bioregional ini sebenarnya menguntungkan 

secara ekonomi dan ekologis. Pemanfaatan jenis-

jenis asli/setempat akan membantu pemeliharaan 

keanekaragaman setempat dan meningkatkan 

efisiensi pemeliharaan, karena sangat sedikit 

membutuhkan input kapital dalam proses 

produksi (pupuk, pertisida, dll.). Dengan demikian 

konservasi ekosistem menjadi penting karena 

Konservasi berbasis ekosistem merupakan salah 

satu pendekatan dalam konservasi. Konservasi 

berbagai ekosistem yang berada di dalam maupun 

di luar kawasan konservasi merupakan upaya yang 

sangat diperlukan sebagai suatu tindakan kehati-

hatian ketika pengetahuan tentang spesies-spesies di 

sebuah ekosistem masih terbatas.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan 

tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: 1). 

menjamin terpeliharanya proses ekologis yang 

menunjang sistem penyangga kehidupan bagi 

kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan 

manusia (perlindungan sistem penyangga 

kehidupan); 2). menjamin terpeliharanya ke-

anekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe 

ekosistemnya sehingga mampu menunjang 

pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi 

yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan 

manusia yang menggunakan sumber daya alam 

hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber 

plasma nutfah); 3).mengendalikan cara-cara 

pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga 

terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, 

belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan 

tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi 

secara optimal, baik di darat maupun di perairan 

dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi 

genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber 

daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Indonesia dikatakan sebagai “world mega 

biodiversity center” karena dengan hanya memiliki 

luas 1,3 % dari luas daratan dunia, namun memiliki 

17 % species yang ada di dunia. Di samping itu 

Indonesia juga memiliki 11% species tumbuhan 

berbunga, 12% species binatang menyusui, 15% 

species reptilia dan amphibia, 17 % species burung 

dan 11% species ikan di dunia. Sungguh suatu 

kekayaan sumberdaya alam hayati yang luar biasa 

yang perlu dilindungi. Data kajian akademis DPR RI, 

2020 juga memberikan gambaran data tumbuhan 

berspora : 91.251 jenis, Spermatophyta : 19.232 jenis, 

Vertebrata : 3.982 jenis, Invertebrata : 197.964 jenis, 

Arthopada : 5.137 jenis, Serangga : 151.847 jenis, dan 

Hymenoptera : 30.000 jenis.  Atas dasar keragaman 

hayati di atas maka konservasi bukan pada jenis 

itu saja tetapi pada EKOSISTEM nya. MANUSIA dan 

kebutuhannya sangat mempengaruhi Ekosistem 

itu sendiri sehingga perlu diatur dalam Undang-

undang.

NASKAH AKADEMIS SEBAGAI 
DASAR PEMBUATAN UNDANG- 
UNDANG

Naskah Akademik  adalah  naskah  hasil 

penelitian atau pengkajian hukum dan hasil 

penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam 

suatu Rancangan Peraturan sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Dengan demikian Naskah Akademis ini sangat 

penting bagi pembahasan suatu undang-undang 

dan/atau peraturan. Untuk itu, Naskah Akademis 

dimaksud haruslah memenuhi beberapa ketentuan 

sebagai berikut: pertama-tama, kajian akademik 

yang dilakukan haruslah suatu hasil kajian ilmiah. 

Hal ini dimulai dengan analisis permasalahan 

apa yang ada (existing problems) atau berpotensi 

menimbulkan masalah di masa yang akan datang. 

Perlu pula ditentukan apakah akan dilakukan 

perubahan secara menyeluruh atau pada Sebagian 

pasal tertentu saja? Langkah berikut adalah memilih 

pendekatan penelitian yang tepat yang dilanjutkan 
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dengan suatu kajian teoritis serta analisis serta 

interpretasi data yang akurat. Perlu diingat bahwa 

FGD (focus group discussion) yang menjadi metoda 

utama hanyalah alat yang harus diikuti dengan 

analisis yang tajam terhadap hasil-hasil FGD 

dimaksud. Untuk itu dibutuhkan konstruksi teori 

yang mengajukan konsep baru baik secara parsial 

maupun menyeluruh. Prof. Dr. Jimly Asshiddique, 

SH mengatakan bahwa sudah seharusnya norma 

hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan 

peraturan perundang-undangan, benar-benar 

telah disusun berdasarkan pada pemikiran yang 

matang dan perenungan yang memang mendalam,  

yakni semata-mata untuk kepentingan umum 

(public interest) dan bukan kepentingan pribadi 

atau golongan.

Isi naskah akademis RUU tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, penuh 

dengan aturan dan perundang-undangan yang 

mungkin saling bertentangan baik pada ayat, pasal 

maupun keseluruhan isi Peraturan / UU dimaksud. 

Mekanisme yang menjadi andalan penelitian 

hanyalah FGD padahal di Bab 2 dimulai dengan 

kajian teoritis. Ini aliran positivism yang rasional. 

Dalam bab-bab selanjutnya berangkat dari fakta 

atau fenomena yang ada. Ini merupakan suatu 

pendekatan riset kualitatif yg lain. Selanjutnya pada 

bab-bab lain tampak ke arah penelitian evaluasi 

dan kebijakan, tapi tidak jelas mekanisme maupun 

hasilnya. FGD terlalu diandalkan sebagai metoda 

penelitian namun tidak diikuti dengan analisis 

dan rumusan hasil yang obyektif. Komposisi 

Focus Group Discussion (FGD) harus direncanakan 

dengan hati-hati untuk menciptakan lingkungan 

yang tidak mengintimidasi, sehingga para peserta 

merasa bebas untuk berbicara secara terbuka 

dan memberikan pendapat yang jujur. Hal ini 

dikarenakan peserta secara aktif didorong untuk 

tidak hanya mengungkapkan pendapat mereka 

sendiri, tetapi juga menanggapi anggota lain 

dan pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin. 

FGD harus menawarkan kedalaman, nuansa, dan 

variasi untuk diskusi yang tidak akan tersedia 

melalui survei. Selain itu, FGD tak hanya disusun 

dan diarahkan, tetapi juga ekspresif, FGD dapat 

menghasilkan banyak informasi dalam waktu yang 

relatif singkat, karena itu, FGD adalah cara yang 

baik untuk mengumpulkan informasi mendalam 

tentang pemikiran dan pendapat komunitas 

tentang suatu topik.

Kelebihan metoda FGD dapat melibatkan 

diskusi terorganisir dengan sekelompok individu 

yang dipilih untuk mendapatkan informasi tentang 

pandangan dan pengalaman mereka tentang 

suatu topik. Sangat cocok untuk mendapatkan 

beberapa perspektif tentang topik yang sama 

serta membantu mendapatkan wawasan ke dalam 

pemahaman bersama orang-orang tentang 

kehidupan sehari-hari dan cara-cara di mana 

individu dipengaruhi oleh orang lain dalam situasi 

kelompok. Peran moderator sangat signifikan, 

karena tingkat kepemimpinan kelompok dan 

keterampilan interpersonal yang baik diperlukan 

untuk memoderasi suatu kelompok dengan 

sukses. Meskipun moderator dapat mengendalikan 

diskusi, sejauh mana dia dapat mengontrol diskusi 

tergantung pada pengalamannya. Moderator 

yang tidak berpengalaman mungkin menghadapi 

masalah dalam mengendalikan beberapa peserta 

yang mencoba untuk mendominasi grup. Responden 

mungkin enggan untuk membagikan beberapa ide 

dan masalah sensitif secara public karena ukuran 

sampel yang kecil dan heterogenitas individu, hasil 

mungkin tidak memadai untuk membuat proyeksi 

atau gambaran gabungan dari situasi tersebut. Di 

samping itu, FGD dapat menjadi pengaturan yang 

sangat artifisial, yang memengaruhi responden 

untuk mengekspresikan dan bertindak secara 

tidak wajar. Temuannya mungkin jauh dari yang 

sebenarnya.

Dari komposisi daftar isi Naskah Akademis, 

terlihat bahwa Bab I (PENDAHULUAN) mempunyai 

10 halaman yang terdiri dari latar belakang 8,3 

halaman, permasalahan 1/3 halaman, maksud/
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tujuan 1/3 halaman dan metoda pendekatan 

sebanyak 1 halaman. Selanjutnya Bab II (KAJIAN 

TEORITIS dan PRAKTIS EMPIRIS) sebanyak 154 

halaman yang terdiri atas Kajian Teoritis 114 

halaman dan 40 halaman lain sebagai kajian 

terhadap azas dan praktik penyelenggaraan. 

Di dalam Bab III (EVALUASI DAN ANALISIS 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT) 

terdiri atas 39 halaman di mana seluruhnya 

terdiri atas Undang-undang. Selanjutnya, Bab 

IV (LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN 

YURIDIS) hanya sebanyak 4 halaman sementara 

Bab V (JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN 

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN 

UNDANG- UNDANG KKH) hanya sebanyak 2 

halaman dan diakhiri Bab VI (PENUTUP) yang 

juga sebanyak 2 halaman. Di samping itu, naskah 

akademis ini juga menyertakan DAFTAR PUSTAKA 

dengan 99 bahan/sumber referensi yang terdiri 

atas : Text Book = 55  buah, Jurnal Nasional/

Internasional =  8 buah, Buku Laporan/ Statistik = 13 

buah, Sumber Internet = 5 buah serta 18 Peraturan 

/ Undang-Undang. Selain itu, terdapat 230 catatan 

kaki (footnotes) yang sebagian besar tdk masuk 

Daftar Pustaka. Penulisan naskah ini berdasarkan 

FGD sebanyak 101 kali, Text Book sebanyak 30 buah, 

Kutipan Ulang (Ibid, Op. Cit. Loc. Cit) sebanyak 43 

kali, UU dan Laporan Institusi sebanyak 25 buah, 

Jurnal Ilmiah sebanyak  21 buah serta Internet 

sebanyak 10 sumber. Tim Penyusun naskah terdiri 

atas 17 orang: 9 latar belakang hukum, 2 teknik, 1 

kehutanan dan 5 sosial.

APA YANG SESUNGGUHNYA HARUS 
ADA DALAM SUATU NASKAH 
AKADEMIS?

Pertama-tama karena naskah akademik harus 

memuat hasil penelitian / kajian ilmiah maka harus 

memenuhi syarat-syarat utama sebagai berikut: 

KAJIAN AKADEMIK ATAU PENELITIAN : adalah 

cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi 

dengan tujuan tertentu. Dikatakan CARA ILMIAH 

berarti, kegiatan penelitian itu didasarkan pada 

ciri-ciri keilmuan, yaitu ; rasional, empiris dan 

sistematis. Di mana; RASIONAL yaitu cara-cara 

yang masuk akal dan terjangkau oleh daya nalar 

manusia. EMPIRIS yakni cara-cara yang dilakukan 

itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga 

orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-

cara yang digunakan. Berikutnya, SISTEMATIS 

yakni proses yang digunakan dalam penelitian 

memakai langkah-langkah tertentu yang bersifat 

logis. Dengan demikian maka Naskah Akademis 

dari suatu Rancangan Undang-undang (RUU) 

adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan 

dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam 

kaitan dengan penyusunan suatu Undang-undang 

ataupun Peraturan. Untuk itu diperlukan penerapan 

metoda berpikir ilmiah (MST = methods of scientific 

thingking) yang tepat yang meliputi; social context 

and phenomenon, philosophical perspective, paradigm 

perspective, theoretical perspective and methodological 

perspective. 

Untuk itu, apa yang sesungguhnya harus ada 

dalam naskah akademik dari rancangan Undang-

undang adalah; searching the PROBLEMS yang 

meliputi Social Issues, Technical Contexts, Economic 

Concern, Cultural Aspects, Phenomenon, etc. Literature 

Review harusnya meliputi Mapping atau pemetaan 

terhadap Penelitian Terdahulu, Teori dan Metoda 

yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka 

harusnya merupakan tindakan untuk menemukan 

kesenjangan (Founding Gaps): Theory, Empirical, 

Methods, Public Opinion, etc. Atas dasar Gaps yang 

ditemukan dalam NASKAH AKADEMIK itulah 

dibangun HIPOTESIS, untuk menemukan kerangka 

teoritis yang baru. Inilah yang disebut sebagai Pena 

Analisis Peneliti untuk merumuskan pasal-pasal 

baru dalam suatu Rancangan Undang-undang. 

Dengan demikian maka fungsi penelitian dalam 
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menghasilkan suatu naskah akademis RUU harus 

menggambarkan 3 kebutuhan antara lain; need to 

know (metoda kuantitatif, metoda kualitatif dan 

mixed methods), need to do (R & D, Action Research, 

Operation Research), dan need to choose (Evaluation 

Research, Policy Research). 

PENUTUP

Kritik utama terhadap naskah akademik RUU 

tentang Konservasi Sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya adalah; Pendekatan yang dilakukan 

dalam Naskah Akademis masih terlalu didominasi 

pemikiran yang cenderung UNSCIENTIFIC. Le-

bih banyak mengandalkan COMMON SENSE 

dan KEWIBAWAAN OTORITAS sebagaimana 

argumentasi yang banyak dalam kutipan UU. Focus 

group discussion (FGD) yang menjadi alat / metoda 

pengumpulan data/informasi utama, hanyalah 

merupakan salah satu metoda pengumpulan data 

untuk diolah menjadi INFORMASI. Harusnya 

melalui TIM PERUMUS diadakan analisis yang 

lebih mendalam agar tidak terlalu didasarkan pada 

penilaian / muatan subyektivitas dari para nara 

sumber dan moderator.

Beberapa masukan terkait revisi sebagian 

pasal dari UU No. 5/1990 adalah sebagai berikut: 

1). konservasi hutan dan keragaman hayatinya 

harus melibatkan masyarakat setempat dan daerah 

karena merekalah yang paling dekat dan hidup di 

sekitarnya dengan berbagai persoalan sosial dan 

ekonomi. 2). Jangan-jangan persoalan terberat 

adalah MASALAH TENURIAL dan penguasaan 

lahan baik oleh masyarakat maupun “orang kuat” 

di daerah. Tidak jarang hukum/UU dikalahkan. 

SUATU KENYATAAN YANG IRONIS. 3). Dalam 

konservasi hutan perlu disertai PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT LOKAL sebagai ujung tombak 

pelindung hutan atau BUFFER ZONE untuk 

menangkal berbagai upaya penyerobotan dan 

pengrusakan Sumberdaya alam dan Ekosistemnya. 

4). Selama ini pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan lebih banyak diserahkan kepada perusahaan 

yang ada padahal CORE BUSINESS mereka lebih 

kepada persoalan ekonomi atau PROFIT ORIENTED. 

5). Dengan demikian, COMMUNITY EMPOWERING 

yang dilakukan hanya sekedar memenuhi kewajiban 

yang diatur dalam persyaratan perijinan. 6). DUNIA 

BISNIS lebih baik diarahkan kepada pemasaran dan 

industri pengolahan PRODUCT and  BY PRODUCT 

yang dihasilkan dari hutan. 7). Pemberdayaan 

masyarakat harus menjadi tanggung jawab utama 

PEMERINTAH  bekerjasama dengan LSM dan Per-

guruan Tinggi berpengalaman dan TERSELEKSI. 

8). Perlu dirancang pola KONSERVASI BERBASIS 

EKONOMI. 9). HUTAN BURU lebih baik diserahkan 

pengelolaannya ke daerah sebagai ICON dan ASSET 

daerah maupun negara.

SUMBER REFERENSI:

Ari Welianto, 2020. “Keanekaragaman Hayati, 

Pengertian dan Jenisnya”, https://www.

kompas.com/skola/read/2020/02/04/180000 

769/

Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2017. NASKAH 

AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 

HAYATI DAN EKOSISTEMNYA. Jakarta.

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA BOOK OF THE YEAR 

2015, 2015. Amazon Book Club, New York.

Giphart Ronald and Mark van Vugt, Mismatch: How 

Our Stone Age Brain Deceives Us Every Day and 

What We Can Do about It (London: Robinson, 

2018), 346 pages. ISBN: 9781472139702.

Perpustakaan KLHK, 2013. Keanekaragaman hayati 

untuk keberlanjutan kehidupan manusia. 
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PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang 

Cipta Kerja memberi nuansa 

dalam proses pembangunan 

hukum di Indonesia khusus-

nya proses perancangan  

perundang-undangan. Keba-

haruan tersebut ditunjukan 

dengan proses perancangan dengan metode Omni-

buslaw. Omnibuslaw merupakan perancangan per-

aturan perundang-undangan dengan menyatukan 

beberapa peraturan perundang-undangan dalam 

satu produk perundang-undangan, sebagaimana 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk 

cluster Kehutanan ada beberapa catatan kecil 

terkait perubahan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan khususnya 

ditinjau dari aspek perancangan perundang-

undangan.

Hal yang menarik yang akan dikaji dalam 

tulisan ini menyangkut 4 (empat) hal yaitu: 

a. Dicabutnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang

menyangkut luas Kawasan Hutan yang harus

dipertahankan minimal 30%;

b. Pengawasan Kehutanan sebagaimana yang

diatur dalam Bab VII Pasal 59 sampai Pasal

65 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun  

2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

c. Keberlakuan asas ultimum remedium dalam

mengatasi keterlanjuran;

d. Pentingnya evaluasi kebijakan yang tertuang

dalam perundang-undangan.

Sedangkan kajian tentang pidana kehutanan

akan disajikan dalam tulisan tersendiri agar lebih 

fokus.

HAPUSNYA KETENTUAN 30% DARI 
LUAS MINIMAL KAWASAN HUTAN 
YANG HARUS DIPERTAHANKAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta 

Kerja maka ketentuan luasan minimal 30% untuk 

suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau 

menjadi tidak berlaku.

Ketentuan 30% menurut sejarah peraturan 

perundang-undangan Kehutanan hadir sejak 

lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan 

beserta penjelasannya. Dalam Pasal 7 ayat (2)  

menyatakan Penetapan kawasan hutan dilakukan 

CATATAN TENTANG UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 

TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG P3H  

(TINJAUAN ASPEK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN)

Oleh : Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si.
(Purna Tugas Kementerian LHK sebagai Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama.)

Artikel Utama

11Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry

ISSN 2721-4087



oleh Menteri dengan memperhatikan rencana 

penggunaan tanah yang ditentukan oleh Pe-

merintah. Dalam penjelasan ayat (2): Untuk 

mencapai usaha-usaha pemanfaatan hutan seperti 

tercantum pada pasal 6 sub a s/d d, maka dalam 

pasal ini ditegaskan, bahwa Pemerintah perlu 

menetapkan adanya Kawasan Hutan yang luasnya 

cukup dengan penyebaran dan letak yang tepat, 

agar secara merata dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat Indonesia akan hasil hutan dan 

manfaat-manfaat lainnya.

Berdasarkan kebutuhan sosial-ekonomi 

masyarakat Indonesia dan pertimbangan-per-

timbangan mengenai keadaan fisik, iklim dan 

pengaturan tata-air maka luas minimum tanah 

yang harus dipertahankan sebagai Kawasan Hutan 

diperkirakan kurang lebih 30% dari luas daratan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut di 

atas, menunjukan bahwa suasana kebatinan 

pembentuk Undang-Undang pada saat itu (Tahun 

1967) telah memikirkan betapa pentingnya luasan 

minimal satu pulau atau DAS, sehingga mampu 

memberikan keseimbangan ekosistem dalam suatu 

pulau tersebut.  Pemikiran dimaksud sangat luar 

biasa dan antisipatif walau luasan hutan saat itu 

masih relatif utuh dan belum banyak pemanfaatan 

maupun kegiatan ilegal di sektor kehutanan 

maupun pertambangan.  

Kebijakan mempertahankan luasan 30% 

tersebut dilanjutkan dengan perubahan kebijakan 

Kehutanan yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 

18 beserta penjelasannya.

Ayat (1) Pemerintah menetapkan dan mem-

pertahankan kecukupan luas kawasan 

hutan dan penutupan hutan untuk setiap 

daerah aliran sungai dan atau pulau, 

guna optimalisasi manfaat lingkungan, 

manfaat sosial. dan manfaat ekonomi 

masyarakat setempat. 

Penjelasan;

Yang dimaksud dengan penutupan hu-

tan (forest coverage) adalah penutupan 

lahan oleh vegetasi dengan komposisi 

dan kerapatan tertentu, sehingga dapat 

tercipta fungsi hutan antara lain iklim 

mikor, tata air, dan tempat hidup satwa 

sebagai satu ekosistem hutan. Yang 

dimaksud dengan optimalisasi manfaat 

adalah kesinambungan antara manfaat 

lingkungan, manfaat sosial dan manfaat 

ekosistem secara lestari.

Ayat (2) Luas kawasan hutan yang harus di-

pertahankan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh 

persen) dari luas daerah aliran sungai 

dan atau pulau dengan sebaran yang 

proporsional.

Penjelasan;

Dengan mempertimbangkan bahwa 

Indonesia merupakan negara tropis 

yang sebagian besar mempunyai curah 

dan intensitas hujan yang tinggi, serta 

mempunyai konfigurasi daratan yang 

bergelombang, berbukit dan bergunung 

yang peka akan gangguan keseimbangan 

tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, 

serta kekurangan air, maka ditetapkan 

luas kawasan hutan dalam setiap DAS 

dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh 

persen) dari luas daratan. Selanjutnya 

Pemerintah menetapkan luas kawasan 

hutan untuk setiap provinsi dan 

kabupaten/kota berdasarkan kondisi 

biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan 

sosial ekonomi masyarakat setempat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di 

atas, bagi propinsi dan kabupaten/kota 

yang luas kawasan hutannya, di atas 

30% (tiga puluh persen), tidak boleh 

secara bebas mengurangi luas kawasan 

hutannya dari luas yang telah ditetapkan. 
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Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh 

dijadikan dalih untuk mengkonservasi 

hutan yang ada, melainkan sebagai 

peringatan kewaspadaan akan pen-

tingnya hutan bagi kualitas hidup 

masyarakat. Sebaiknya, bagi propinsi 

dan kabupaten/kota yang luas kawasan 

hutannya kurang dari 30% (tiga puluh 

persen), perlu menambah luas hutannya.

Hal yang menarik dalam Pasal 18 ayat (1) 

disebutkan bahwa mempertahankan luasan mini-

mal 30% luas Kawasan Hutan tersebut tidak 

hanya masalah tutupan kawasan hutan tetapi 

berguna untuk manfaat sosial, manfaat ekonomi 

masyarakat setempat serta lingkungan.  Dengan 

demikian aspek sosial dan ekonomi masyarakat 

sekitar hutan menjadi hal pertimbangan yang tidak 

bisa dipandang sempit, karena ketergantungan 

masyarakat terhadap hasil hutan hingga saat 

ini masih sangat tinggi.  Dengan demikian maka 

secara sosiologis dan ekonomi masyarakat masih 

memerlukan kehadiran kawasan hutan sebagai 

tempat hidup dan bagian kehidupannya.

Dengan dicabutnya ketentuan Pasal 18 ayat 

(2) tersebut di atas maka ada aspek yang hilang 

dari materi muatan yang terkandung dalam Pasal 

18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 

7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yaitu 

manfaat sosial dan ekonomi dari kawasan hutan 

yang oleh pembentuk Undang-Undang lepas 

dari perhatian dan lebih menonjolkan dari pada 

tutupan hutan (lingkungan dalam arti sempit) 

apakah itu kawasan hutan maupun bukan kawasan 

hutan.  Tinjauan aspek perancangan perundang-

undangan pencabutan Pasal 18 ayat (2) ini 

merupakan kemunduran di bidang pembangunan 

hukum kehutanan, karena ada rantai yang terputus 

dalam pengaturannya sejak tahun 1967 yaitu aspek 

sosiologis dalam proses perancangan peraturan 

perundang-undangan. Penghapusan ambang ba-

tas ini juga akan menyulitkan program-program 

kehutanan maupun reforma agraria khususnya 

pada wilayah pulau-pulau kecil. Untuk itu, 

kebijakan pencabutan ketentuan Pasal 18 ayat (2) 

perlu ditinjau kembali. 

PENGAWASAN KEHUTANAN

Ketentuan Pengawasan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan pada Bab VII Pasal 59 sampai 

dengan Pasal 65 tidak dicabut dalam Undang-

Undang Cipta Kerja.  Pasal 65 Undang-Undang 

41 Tahun 1999 memerintahkan untuk dibuatkan 

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan tentang 

Pengawasan Kehutanan, namun hingga 22 tahun 

lahirnya Undang-Undang ini Peraturan Pemerintah 

belum terbit, hal ini dari aspek rancangan peraturan 

perundang-undangan Pemerintah indisipliner 

karena lalai melaksanakan perintah Undang-

Undang yang merupakan representasi dari perintah 

dari seluruh rakyat Indonesia.

Pengawasan Kehutanan ini merupakan bagian 

dari Pengurusan Hutan yang antara lain terdiri dari 

perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, litbang 

diklatluh dan pengawasan itu sendiri.   Dengan de-

mikian pengawasan merupakan unsur esensial 

dari pengurusan hutan, kerena tidak disusunnya 

Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Ke-

hutanan. Lemahnya pengawasan kehutanan 

sebagai salah satu penyebab tidak optimalnya 

pengurusan hutan dan berakibat pada pembiaran-

pembiaran yang berujung pada perambahan dan 

perbuatan melawan hukum lainnya dan akhirnya 

adanya pemaaf.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan, 

diatur tentang Pengawasan Kehutanan (sebagai 

tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020), diatur dalam Bab VIII Pasal 266 sampai 

dengan Pasal 272.   Memperhatikan materi muatan 

dalam Bab VIII tentang Pengawasan tersebut  dapat 

ditarik kesimpulan bahwa materi muatannya hanya 

mengatur materi muatan tentang pengawasan yang 
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dilakukan oleh Menteri dan Gubernur terhadap 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perizinan 

dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kegiatan 

pihak ketigak di Kawasan Hutan.

Padahal, menurut ketentuan Pasal 60 sampai 

dengan Pasal 64 Undang-Undang Kehutanan, 

pengawasan yang harus diatur sebagai materi 

muatan di dalam Peraturan Pemerintah tentang 

Pengawasan meliputi pengawasan internal dan 

eksternal. Dengan demikian seharusnya perlu diatur 

pengawasan terhadap aparatur di Kementerian LHK 

dan Gubernur di dalam penyelenggaraan kehutanan 

yang melibatkan masyarakat.

Menurut hemat kami materi muatan yang 

seharusnya dimuat di dalam Pengawasan Ke-

hutanan harus mampu mnjawab:

a. apa yang harus diawasi ?

b. untuk apa pengawasan dilakukan ?

c. siapa yang harus diawasi dan yang mengawasi?

d. bagaimana cara pengawasannya?

e. kapan pelaksanaan pengawasan ?

f. bagaimana mekanisme evaluasi pengawasan

kehutanan?

Apabila pertanyaan tersebut di atas dapat

dijawab barulah dapat disusun materi muatan 

Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Ke-

hutanan sehingga cita-cita hukum dalam Bab VII 

Pasal 59 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang 

Kehutanan dapat tercapai.

Mengingat pengawasan pada dasarnya 

diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkian penyelewengan atau penyimpangan 

atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan 

diharapkan dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai 

tujuan yang telah direncakaan secara efektif dan 

efisien.  Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu 

aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan 

atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan 

kerja sudah dilaksanakan.  Pengawasan juga dapat 

mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan 

dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan 

yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Sementara itu, dari segi hukum administrasi 

negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses 

kegiatan yang membandingkan apa yang di-

jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu 

dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau 

diperintahkan.

Hal Pengawasan ini harus dapat menunjukan 

sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidak-

cocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan 

yang muncul. Dalam konteks membangun mana-

jemen pemerintahan publik yang bercirikan good 

governance (tata kelelola pemerintahan yang 

baik), pengawasan merupakan aspek penting 

untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan 

sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, 

pengawasan menjadi sama pentingnya dengan 

penerapan good governance itu sendiri. Oleh 

karena itu, perlu meninjau kembali kebijakan yang 

tertuang dalam Pasal 266 sampai dengan Pasal 272 

PP Nomor 23 Tahun 2021, agar tujuan pengawasan 

kehutanan dapat tercapai. Hal tersebut mengingat 

keberhasilan pengawasan kehutanan merupakan 

salah satu kunci keberhasilan pengurusan hutan. 

KEBERLAKUAN ASAS ULTIMUM 
REMEDIUM  DALAM MENGATASI 
KETERLANJURAN

Menyangkut perubahan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantansan Perusakan Hutan (P3H), 

khusus yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah 

keberlakuan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-

Undang tentang Cipta Kerja, tepatnya Pasal 37 

angka 20 Pasal 110A dan Pasal 110B, dengan 

keberlakuan asas ultimum remedium. Tindakan 

pemidanaan merupakan “ultimum remedium” 

artinya tindakan pemidanaan dilaksanakan sebagai 

upaya terakhir apabila pendekatan hukum lainnya 

tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Artikel Utama

14 Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry



Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat terobosan 

kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum 

remedium yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi 

Administratif sebelum dikenai sanksi pidana 

terhadap pelanggaran yang bersifat administratif 

dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, 

keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Pe-

ngaturan prinsip ultimum remedium tersebut 

tercermin dalam pengaturan norma Pasal 11OA dan 

Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2O13 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang 

Cipta Kerja khususnya:

a. Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur

bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit 

yang telah terbangun, memiliki Izin Lokasi

dan/atau izin usaha di bidang perkebunan

yang sesuai Rencana Tata Ruang tetapi belum

mempunyai Perizinan di bidang kehutanan

yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi

diberikan kesempatan untuk menyelesaikan

pengurusan Perizinan di bidang kehutanan

dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) danDana Reboisasi (DR).

b. Pasal 110B yang pada prinsipnya mengatur

bahwa kegiatan usaha pertambangan, per-

kebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan

Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang 

Cipta Kerja dan belum mempunyai Perizinan di

bidang kehutanan, tidak dikenai sanksi pidana

tetapi dikenai Sanksi Administratif berupa

Penghentian Sementara Kegiatan Usaha,

perintah pembayaran Denda Administratif,

dan/atau paksaan pemerintah untuk se-

lanjutnya diberikan persetujuan sebagai alas

hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di

dalam kawasan Hutan Produksi.

Dalam implementasinya perlu sikap kehati-

hatian menyangkut areal tumpang tindih atau areal 

keterlanjuran, sehingga sejarah lahan atau kawasan 

harus menjadi acuan dalam penyelesaiannya 

agar rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. 

Pendekatan sosiologis lebih dikedepankan dengan 

memperhatikan aspek kemanfaatan. 

EVALUASI KEBIJAKAN

Pendekatan yang harus dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut pada angka 2, 3, 

dan 4 di atas perlu dilakukan evaluasi kebijakan. 

Evaluasi suatu kebijakan secara umum terjadi 

di semua tahapan masalah kebijakan. Mulai dari 

informasi kebijakan sampai dengan selesainya 

pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi kebijakan bermaksud untuk me-

ngetahui empat aspek, yaitu (a) aspek pembuatan 

kebijakan, (b) proses implementasi kebijakan, (c) 

konsenkuensi kebijakan, dan (d) efektifitas dampak 

kebijakan.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan me-

miliki empat fungsi berikut:

a. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas

pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu

generalisasi tentang pola-pola hubungan

berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

b. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah

tindakan yang dilakukan oleh para pelaku,

baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai

dengan standar dan prosedur yang ditetapkan

oleh kebijakan. Contonya, apakah limbah

yang dikeluarkan oleh industri di sepanjang

Sungai Bengawan Solo tidak melebihi ambang

batas yang ditetapkan oleh peraturan tentang

lingkungan hidup.
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c. Auditing

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output

benar-benar sampai ke tangan kelompok

sasaran maupun penerima lain (individu,

keluarga, organisasi, birokrasi desa, dan

lain-lain) yang dimaksudkan oleh pembuat

kebijakan.  Tindak adakah peyimpangan dan

kebocoran?

d. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat

sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Misalnya, seberapa jauh program bantuan

pembangunan kebupaten mampu menaikkan

tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan

warga masyarakat di pedesaan? Apa dampak

yang ditimbulkan oleh program pengentasan

kemiskinan di suatu desa?

Berdasarkan pada uraian evaluasi tentang

kebijakan tersebut maka perlu adanya langkah 

penyempurnaan kebijakan guna perbaikan-

perbaikan dalam pelayanan publik, selain hal 

tersebut juga perlu strategi implementasi kebijakan 

yang adaptif sehingga memungkinkan partisipasi 

yang optimal bagi semua pihak (stakeholder), 

karena menyangkut proses penyesuaian kebijakan 

yang sudah ditetapkan dengan kondisi dan situasi 

di lapangan. Mengingat Undang-undang Cipta 

Kerja baru berlaku belum dua tahun dan peraturan 

pelaksanaannya baru diterbitkan maka proses 

evaluasi lebih pada aspek pembuatan kebijakan. 

Sedangkan, proses implementasi kebijakan belum 

dapat dievaluasi, demikian pula aspek konsekuensi 

kebijakan dan aspek efektivitas dampak kebijakan. 

PENUTUP

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja be-

serta peraturan pelaksanaannya ditinjau dari 

aspek perancangan perundang-undangan yang 

menyangkut 3 (tiga) hal pokok tersebut di atas 

yaitu dicabutnya ketentuan kawasan hutan minimal 

30%, pengawasan Kehutanan, mendesak untuk 

dilakukan evaluasi sehingga tidak terjadi rantai 

yang terputus dalam pengelolaan hutan lestari, 

sedangkan penyelesaian keterlanjuran melalui 

pendekatan ultimum remedium merupakan langkah 

yang tepat namun perlu sikap hati-hati sehingga 

tidak melanggar rasa keadilan di masyarakat 

serta tercapainya kepastian hukum dan kepastian 

berusaha.  Pada akhirnya perlu kami sampaikan 

bahwa hukum adalah rasional maka perlu 

dikembangkan secara sistematis dan memenuhi 

masyarakat serta dapat diimplementasikan, para 

pembentuk Undang-Undang hendaknya di dalam 

membuat proses kebijakan tidak meninggalkan 

sejarah hukum sebagai sumber hukum.

Dalam hukum dikenal adagium yang me-

nyangkut hukum sebagai sistem, yaitu bahwa: 

a. Apabila dalam suatu kebijakan yang tertuang

dalam perundang-undangan, di mana materi

muatannya kurang baik namun dilaksanakan

oleh struktur sistem hukum yang baik maka

kebijakan tersebut dapat diselamatkan.

b. Sebaliknya, suatu kebijakan yang substansi

hukumnya baik namun dilaksanakan oleh

struktur sistem hukum yang kurang baik maka

kebijakan tersebut tidak bisa optimal.

c. Yang terbaik adalah substansi sistem hu-

kumnya baik dan struktur sistem hukumnya

baik maka kebijakan tersebut akan berhasil dan

optimal.

Semoga kondisi dan suasana kebatinan kita

adalah pilihan yang terbaik, yaitu substansi sistem 

hukumnya baik dan struktur sistem hukumnya 

baik sehingga kebijakan kehutanan lestari akan 

terwujud. Semoga…..
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PENDAHULUAN

Multiusaha kehuta- 

nan (selanjutnya di- 

singkat MUK) khusus-

nya pengembangan 

hasil hutan bukan 

kayu (HHBK) dan 

jasa lingkungan telah 

di-launching oleh Dr.

Ir. Siti Nurbaya Bakar,

MSi, IPU., Menteri LHK pada 10 Mei 2019, diharap- 

kan dapat menjadi tulang punggung (back bone) 

baru bagi perekonomian Indonesia (Justianto, 

A., Juli 2021). Melalui multiusaha dapat diupayakan 

peningkatan produktivitas lahan hutan, jejaring 

pengaman pangan nasional, pengembangan in-

dustri pengolahan, peningkatan kesejahteraan  

masyarakat sekitar hutan serta sebagai upaya reso- 

lusi konflik hutan (APHI, Des. 2020). Terbitnya UU 

No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah 

memberikan momentum yang baik bagi lahir- 

nya model bisnis MUK melalui perizinan berusaha  

pemanfaatan hutan (PBPH) pada Hutan Produksi 

dan Hutan Lindung.

UUCK tidak menyebutkan secara spesifik MUK 

pada pasal-pasalnya. Istilah MUK muncul pada PP 

No. 23 Tahun 2021, sekaligus sebagai penguatan/

penyempurnaan terhadap Peraturan Dirjen PHPL 

No. P.1/PHPL/SET/KUM.1/5/2020 tentang Tata 

Cara Permohonan, Penugasan dan Pelaksanaan 

Model Multiusaha Kehutanan bagi Pemegang Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Produksi.

PP No.23 Th.2021 mendefinisikan MUK sebagai 

penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan 

berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, 

dan/atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan 

untuk mengoptimalkan kawasan hutan pada 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi. MUK 

melalui Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 

(selanjutnya disingkat PBPH) dapat diberikan 

kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMD dan 

BUMS pada : (i). Hutan Lindung dapat diterapkan 

kegiatan usaha kehutanan berupa pemanfaatan 

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan 

pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan (ii).Hutan 

Produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil 

hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, 

pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan 

hasil hutan bukan kayu.

LATAR BELAKANG DAN 
BASIS KEBIJAKAN

MUK menjadi opsi kebijakan guna mendorong 

usaha-usaha kehutanan yang selama ini telah 

berjalan, berdasarkan justifikasi bahwa : (i). 

nilai ekonomi riil lahan hutan sangat rendah 

(Nurrochmat, D., 2020); (ii). rendahnya persentase 

areal efektif; (iii). pasar kayu yang berasal dari hutan 

alam cenderung menurun; (iv). sebagai alternatif 

sumber PNBP selain hasil hutan kayu diperlukan 

optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan hutan. 

(Justianto, A., 2021).

MULTIUSAHA KEHUTANAN : TRANSFORMASI 
MODEL BISNIS YANG MENJANJIKAN

Oleh : Dr.Ir. Harry Santoso, IPU
(Purnabakti Kementerian Kehutanan sebagai Ketua Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan- 

Yayasan Sarana Wana Jaya, Jakarta)
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Kebijakan MUK, setidaknya telah menjawab 
penilaian eksklusivitas perizinan pemanfaatan 
hutan selama ini yang berbasis satu izin untuk satu 
kegiatan usaha. Hal ini menyebabkan tingginya 
biaya terluang (opportunity cost) dalam pemanfaatan 
Hutan Produksi akibat hilangnya manfaat terbaik 
yang mungkin untuk pemanfaatan HHBK (nabati, 
hewani, pangan, energi biomasa, produk turunan 
dan budidaya non kayu), jasa lingkungan (wisata 
alam, wisata air, konservasi DAS, perdagangan 
karbon, konservasi keanekaragaman hayati, 
bioprospecting dll.), yang dapat dimanfaatkan 
oleh pemegang izin usaha yang lain termasuk 
masyarakat sekitar/di dalam hutan, pada areal 
konsesi IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang ada.

Pentingnya kebijakan MUK seperti diung-
kapkan Santoso, I. (2021) mengingat: (i). 
kontribusi kawasan hutan Indonesia yang luasnya 
64 % dari total wilayah daratan terhadap PDB 
Indonesia sangatlah rendah, hanya sekitar 0,63 % 
(Statistik Kementerian Kehutanan, 2013); dan (ii). 
pemanfaatan potensi sumber daya hutan Indonesia 
baru sekitar 5 % dalam bentuk hasil hutan kayu, 
sedangkan sisanya belum dimanfaatkan dan 
dikelola secara terencana (Darusman, D., 2017).

Kebijakan MUK juga dilandasi aksi korektif 
kebijakan pembangunan kehutanan sebagaimana 
dirilis Menteri LHK sebagai isu strategis 2020-
2024 mencakup tata kelola, sosial, lingkungan 
dan ekonomi yaitu : (i). ketahanan iklim dan 
pengendalian deforestasi termasuk lahan 
gambut; (ii). pengelolaan hutan berbasis eko-
sistem sumberdaya hutan dan masyarakat; 
(iii). pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) 
sesuai nationally determined contribution (NDC) 
bekerjasama dengan lembaga internasional dan 
dunia usaha; (iv). RKTN 2011-2030 sebagai arahan 
makro spatial; (v). konservasi keanekaragaman 
hayati; (vi). aktualisasi penerapan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan 
dan penggunaan kawasan hutan; (vii). pencegahan 
Karhutla; (viii). penurunan signifikan deforestasi 
serta degradasi hutan dan lahan; (ix). pertimbangan 

SDG’s, Paris Agreement, Aichi Target Biodiversity, 
pengendalian degradasi lahan dll.

JUSTIFIKASI

Seperti halnya pembentukan peraturan per-
UU-an, urgensi MUK dapat ditinjau dari aspek 
filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, 
bahwa sumber daya hutan Indonesia yang dikuasai 
negara, seharusnya diurus, dikelola, dimanfaatkan 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Uraian singkat pada Bab 
sebelumnya di atas telah menunjukkan bahwa hal 
tersebut memang belum dapat dicapai.

Dari aspek sosiologis, bahwa kawasan 
hutan negara sesuai fungsinya seharusnya 
mampu memberikan manfaat sosial, ekonomi 
dan lingkungan bagi masyarakat secara optimal 
termasuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan. 
Hal inipun dinilai juga belum dapat diwujudkan.

Telaahan aspek yuridis terkait pengaturan ijin 
usaha kehutanan seharusnya dapat memberikan 
kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat 
dalam berusaha. PBPH melalui MUK diatur dalam 
satu perijinan berusaha untuk semua kegiatan 
usaha kehutanan. Hal ini menyempurnakan 
peraturan yang ada selama ini yaitu satu ijin 
untuk satu kegiatan usaha kehutanan, yang dinilai 
kurang memadai ditinjau dari azas keadilan 
dan manfaatekonomi/finansial karena bersifat 
eksklusif, juga dari aspek kemudahan berusaha dan 
optimalisasi pendayagunaan potensi sumberdaya 
hutan.

MUK yang dikemas dalam satu perijinan 
berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) untuk 
semua jenis kegiatan usaha, merupakan terobosan 
kebijakan/ regulasi yang radikal namun cukup 
rasional. MUK lahir dari proses evolusi kebijakan 
pengelolan hutan yang telah berlangsung lama, 
diawali dari (i). dekade produksi kayu bulat yang 
sentralistis, lahirnya HPH, HPHH dan HTI dengan 
satu ijin untuk satu kegiatan usaha (1967-2007); 
(ii). dekade optimalisasi pemanfaatan hutan, 
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kebijakan pembangunan kesatuan pemangkuan 
hutan (KPH), penerapan sistem multisilvikultur dan 
silvikultur intensif (SILIN) dengan satu ijin untuk 
satu kegiatan usaha (2007-2020); dan kemudian 
(iii). pemanfaatan hutan untuk perijinan berusaha 
(PHPB) melalui MUK dengan satu perijinan 
berusaha untuk semua kegiatan usaha.

Pada sektor pertanian dikenal istilah 
multiusaha pertanian dengan sistem usaha tani 
terpadu (integrated farming system), dimaksudkan 
sebagai upaya peningkatan produktivitas lahan 
dan pendapatan hasil usahatani. Dalam perspektif 
tata kelola pemanfaatan hutan, MUK menjadi 
harapan banyak pihak sebagai upaya reformasi 
struktural dengan maksud untuk : (i). memberikan 
kemudahan berusaha dan investasi kelola hutan 
multifungsi; (ii). menggeser paradigma timber 
management yang kental selama ini kearah 
forest-landscape management; (iii). mendorong 
terbangunnya wirausahawan yang kreatif dan 
inovatif; (iv). menguatkan bisnis kehutanan dengan 
mengintegrasikan hulu-hilir-pasar; dan (v). 
meningkatkan efek pengganda (multiplier effect) 
dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan 
pendapatan;

Perubahan paradigma manajemen hutan 
melalui MUK ini diharapkan dapat mendorong 
berkembangnya berbagai model kelola hutan 
multifungsi. Sehingga spektrum jenis dan jumlah 
opsi usaha yang dapat dilaksanakan, semakin 
luas. Oleh karena itu dalam implementasi MUK 
perlu menerapkan rezim pengelolaan yang tepat 
guna sesuai kondisi setempat (location specific) 
mencakup daya dukung/tampung lingkungan, 
kesesuaian lahan, agroklimat dan kelembagaan 
sosial ekonomi. MUK juga perlu dimaknai bukan 
semata model bisnis eksploitatif, melainkan harus 
mampu mengakomodasikan ragam kepentingan 
lokal, daerah, nasional dan bahkan internasional. 
Dengan beragam usaha saling terkait serta peluang 
besarnya manfaat yang akan diperoleh, untuk 
mengukur kinerja MUK perlu pula ada indikator 
seberapa besar dampak keterkaitan kedepan 

dan keterkaitan kebelakang (forward/ backward 
linkages).

Suatu unit PBPH melalui MUK dapat mencakup 
beberapa sub sistem yaitu pemasokan bahan baku, 
proses produksi, penyimpanan dan distribusi 
produk, dalam satu rangkaian sistem rantai pasok 
(supply chain). Guna memastikan sistem bisnis 
MUK itu berjalan dengan baik dan lancar serta 
menguntungkan pengelola, diperlukan manajemen 
rantai pasokan yang manageable dan solid agar 
mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pada 
keseluruhan sub sistem dalam sistem tersebut.

PELUANG DAN TANTANGAN

Dari uraian di atas, pelaksanaan PBPH berbasis 
MUK ini disatu sisi akan membuka berbagai peluang 
usaha dan disisi lain juga menghadapi beberapa 
tantangan.

Peluang usaha yang hakekatnya merupakan 
insentif bagi pemegang perijinan berusaha, antara 
lain adalah : (i). memungkinkan bagi pemegang 
perijinan berusaha untuk bekerjasama investasi 
dengan para pihak/investor terkait sesuai ragam 
bisnis yang ada; (ii). mendukung program 
ketahanan pangan melalui budidaya tanaman 
semusim/setahun; (iii). mendukung pengembangan 
energi terbarukan melalui budidaya hutan tanaman 
energi dan pemanfaatan biomasa hutan/non hutan 
lainnya (wood chip, wood pelet, cofiring-batubara, 
sampah/limbah, dll.); (iv). mendukung kebutuhan 
bahan baku untuk industri pengolahan serat kayu, 
panel kayu, pangan, bioenergi, pakan ternak dan 
obat-obatan; (v). mengembangkan klaster bisnis 
kehutanan terpadu hulu-hilir-pasar di kawasan 
industri (KI), kawasan ekonomi khusus (KEK), dan 
kawasan lainnya; (vi). menjamin keberlanjutan 
usaha dengan panjangnya jangka waktu perijinan 
berusaha serta adanya insentif bebas pengenaan 
dana reboisasi (DR) yang tidak lagi berdasarkan 
ijin; (vii). meningkatkan produktivitas hasil 
hutan kayu dengan teknik MSS dan SILIN serta 
reduced impact logging sesuai kondisi setempat; 
(viii). mengembangkan industri pengolahan hasil 
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hutan di areal kerja perijinan berusaha; dan (viii). 
mengembangkan usaha kehutanan bermitra 
dengan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), 
UKM, koperasi dan masyarakat lainnya.

Sedangkan tantangan bagi pemegang perijinan 
berusaha adalah seperti berikut ini : (i). mengkaji 
dengan seksama dan kemudian memetakan 
potensi sumber daya alam (hutan, biodiversity 
flora-fauna, keindahan alam dll.) pada areal kerja 
sebagai dasar permohonan perijinan berusaha; 
(ii). menyesuaikan/merevisi rencana kerja usaha 
berbasis MUK; (iii). melaksanakan penataan 
batas areal kerja dengan teknologi informasi; (iv). 
merealisasikan MUK mencakup beragam komoditas 
dari HHK, HHBK, dan jasa lingkungan; (v). 
menjalin jejaring kerja lintas sektor dan pemangku 
kepentingan guna mendukung keberhasilan rantai 
pasok dari hulu-tengah- hilir; (vi). membangun 
sistem evaluasi kinerja PBPH berbasis PHPL 
(adaptasi dan mitigasi perubahan iklim); dan (vii). 
mengintegrasikan kegiatan penyimpanan dan 
penyerapan karbon menjadi salah satu kegiatan 
MUK.

PROSPEK MENDUKUNG MITIGASI 
PERUBAHAN IKLIM

Meskipun tidak semua pihak senang dengan 
Pakta Iklim Glasgow (The Glasgow Pact) hasil 
KTT (COP)-26 Perubahan Iklim di Glasgow-UK 
pada1-12 November 2021 baru-baru ini, semua 
negara termasuk Indonesia menyepakati untuk 
menghentikan pemakaian energi batu bara 
secara bertahap. Hasil ini menjadi peluang bagi 
pengembangan bisnis MUK, khususnya biomasa 
hutan tanaman energi (HTE) seperti kaliandra, 
gamal, eucalyptus, akasia, jabon, sengon dll. 
sebagai bahan bakar pengganti partial atau bahan 
campuran kedalam boiler PLTU batubara (co-firing). 
Pasar sangat terbuka, dari 52 PLTU di Indonesia, 
sudah terlaksana 6 PLTU yang menerapkan co-firing 
batubara, dan 17 PLTU lainnya akan uji coba dan 
implementasi pada tahun 2021. Dibutuhkan 12 juta 
ton biomasa hutan untuk substitusi batubara PLTU 

(Dirut PLN, 2021). Pada Januari 2021 antara Perum 
Perhutani, PTPN III dan PLN telah ditandatangani 
MOU penyediaan biomasa untuk PLTU tersebut.

Pemerintah, dunia bisnis dan pemangku 
kepentingan lainnya menghadapi tantangan dan 
sekaligus peluang seberapa jauh PBPH-MUK dapat 
berkontribusi efektif mendukung keberhasilan 
kebijakan mengatasi isu perubahan iklim di 
Indonesia yaitu :

1. FOLU Carbon Net Zink 2030 (Pemanfaatan
Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya),
dengan lebih banyak emisi karbon (CO2) yang
diserap daripada yang dilepaskan pada tahun
2030.

2. LTS-LCCR 2050 (Strategi Jangka Panjang-
Pembangunan Rendah Karbon dan Ber-
ketahanan Iklim 2050), dan

3. Pakta Iklim Glasgow (2021).

Hal ini tergantung banyak faktor yang akan
mempengaruhi besaran penyerapan karbon bersih 
(net zink) yang dapat dihasilkan dari aktivitas PBPH-
MUK, utamanya yaitu : (i). komitmen/kesungguhan 
dan kualitas rencana kerja usaha (RKU) dan rencana 
kerja tahunan (RKT) yang diajukan perusahaan 
pemohon perijinan berusaha ybs.; (ii). kecermatan 
dalam penilaian dan persetujuan pemberian 
perijinan berusaha tersebut butir-(i) tersebut; 
(iii). profesionalitas SDM dan kinerja perusahaan 
pemegang perijinan berusaha tersebut di lapangan, 
dan (iv). iklim usaha yang sehat dan kondusif.
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Multiusaha Kehutanan sebagai solusi deforestasi dan degradasi lahan
(Foto : Jason Houston)

Multiusaha Kehutanan sebagai solusi deforestasi dan 
degradasi lahan (Foto : Jason Houston)
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TATA RUANG KESEPAKATAN
Oleh : Ir. Petrus Gunarso, M.Sc., Ph.D., IPU

(Koordinator Divisi Riset Kebijakan dan Advokasi Relawan Jaringan Rimbawan)

PENDAHULUAN

Kata kesepakatan dan kata 
mufakat menjadi kata yang 
semakin jauh dari kehidupan 
bernegara saat ini, proses 
pengambilan keputusan sema-
kin hari semakin banyak 
bergantung pada pemungutan 
suara atau voting, siapa kuat 
dia yang menang. Dampak 
negatifnya akan sangat parah jika 
pemungutan suara atau voting 
terjadi dalam proses tata ruang 
dan atau revisi tata ruang. 

Kesepakatan dalam sidang 
tata ruang sering berakhir dengan catatan. Catatan 
itu adalah permintaan persetujuan teknis dari satu 
sektor yang paling dominan dalam hal pemanfaatan 
ruang, yaitu KLHK. Selain itu terdapat pula istilah 
DPCLS (Dampak Penting dan Cakupan Luas); jika 
suatu wilayah dipandang memiliki dampak penting 
dan cakupan luas maka persetjuan perubahan 
tata ruang harus melalui persetujuan DPR. Bisa 
dibayangkan, jika putusan teknis kemudian dibawa 
ke ranah putusan politis. 

Yang terjadi kemudian adalah kembali 
menonjolnya pemegang kata pokok dalam undang-
undang sektor yaitu UU Pokok Agraria dan UU 
Pokok Kehutanan. Walaupun kata pokok itu telah 
hilang dari UU 5/67; namun kewenangan dan 
kesewenangan itu masih terus terbawa sampai saat 
ini. Hal itu diperparah jika putusannya dibawa ke 
ranah politis.

LHK tetap memperlakukan lahan Indonesia 
sebagai Kawasan yang ditunjuk sebagai hutan dan 
area penggunaan lain (APL). Seolah-olah lahan di 
Indonesia dipisah menjadi dua dan masing-masing 
dipegang kewenangan mengaturnya oleh BPN 

untuk APL dan Kehutanan untuk 
Kawasan Hutan. 

Padahal jika dibaca cermat 
dalam Pasal 14 dan 15 UU 
41/1999 tentang Kehutanan, 
penunjukan kawasan hutan itu 
adalah satu dari 4 langkah dalam 
penetapan kawasan hutan. Upaya 
penetapan kawasan hutan adalah 
untuk menjamin kepastian 
hukum atas kawasan hutan. 
Pada pasal 15 dari UU tersebut 
ditegaskan bahwa pengukuhan 
kawasan hutan dilakukan 
dengan memperhatikan Tata 

Ruang Wilayah–bukan sebaliknya! Perda Tata 
Ruang harus menjadi acuan bagi pengukuhan dan 
penataan hutan. 

Tulisan ini akan membawa kita pada prinsip 
dasar pemanfaatan lahan, bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat–kembali kepada cita-cita 
luhur UUD 1945. Jika keadilan sosial menjadi cita-
cita bangsa–maka kesepakatan untuk pemanfaatan 
lahan di Indonesia harus disepakati bersama dari 
tingkat pusat sampai ke desa sekaligus berproses 
dari tingkat desa ke tingkat pusat.

SEJARAH SUKSES TGHK
Ketika Indonesia mulai membangun–seba-

gian pembiayaan pembangunan berasal dari 
ekploitasi hutan dan pertambangan minyak di awal 
70an. Setelah masuknya investasi asing dengan 
keluarnya UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing; maka disusul dengan UU 5/67 untuk 
membuka peluang penanaman modal asing di 
bidang kehutanan.

Pertengahan tahun tujuh puluhan sampai awal 
delapan puluhan, proses penataan ruang masih 
didominasi oleh sektor kehutanan. Penataan ruang 
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oleh PU dan BPN saat itu masih berfokus pada 
wilayah pemukiman, sedangkan untuk wilayah 
di luar pemukiman, masih dominan dilakukan 
oleh Kehutanan dengan memanfaatkan UU Pokok 
Kehutanan 5/1967. Sektor kehutanan sejak jaman 
Belanda telah dibekali dengan kemampuan 
planologi yaitu dengan kemampuan pemetaan 
dan pemanfaatan lahan super luas dengan peta 
skala kecil. UU Tata Ruang pertama baru muncul 
kemudian yaitu UU 24 tahun 1992.

Dengan absennya tata ruang secara luas, 
yang mencakup wilayah hutan dan pedesaan, 
maka dilakukan penataan ruang oleh Kehutanan. 
Muncullah ide dari bawah, di tingkat propinsi, 
dengan semangat kebersamaan–disepakati oleh 
para kepala dinas yang memanfaatkan lahan saat 
itu dengan apa yang disebut Tata Guna Hutan 
Kesepakatan. Kesepakatan di tingkat propinsi 
yang di tanda-tangani oleh para Kepala Dinas dan 
Gubernur saat itu–kemudian dikirimkan ke Pusat 
sebagai pedoman pusat dalam mengeluarkan 
perijinan hak pengusahaan hutan.

Kala itu, hamparan bentang alam Indonesia 
di masing-masing pulau dan propinsi dibagi ke 
dalam Hutan Produksi, Hutan Konservasi, Hutan 
Lindung dan Area Penggunaan Lain. Saat itu belum 
ada UU Tata Ruang! Jadilah TGHK menjadi tata 
ruang pertama untuk seluruh NKRI dan dimulailah 
pembagian kewenangan antara BPN dan Kehutanan. 

BPN berpegang pada UU Pokok Agraria – 
yang seharusnya mencakup seluruh wilayah 
NKRI, daratan, Perairan, wilayah di bawah laut, di 
bawah tanah, dan udara di atasnya sebagai wilayah 
nasional. Tetapi dengan kekuatan sektor Kehutanan 
saat itu, TGHK menjadi acuan dan BPN kemudian 
hanya fokus pada APL – area penggunaan lain yang 
ditetapkan oleh Kehutanan.

Karena UU 5/67 juga diberi gelar sebagai UU 
Pokok Kehutanan, seolah menjadi sah jika ruang 
hutan sepenuhnya diurus dan dikelola oleh lembaga 
yang mempunyai kewenangan atas kawasan hutan 
saat itu. Waktu itu, Kehutanan masih menjadi satu 
dengan Kementerian Pertanian.

TGHK menjadi alat sakti dalam membagi-bagi 
lahan ke dalam hak-hak Pengusahaan Hutan (HPH). 
Saat itu, HPH dibagi-bagikan banyak kepada para 
Jenderal dan yayasan kemiliteran dan kepolisian, 
walaupun dalam pelaksanaan kemudian diberikan 
manajemennya kepada para pengusaha hutan baik 
dari dalam maupun dari luar negeri.   

KETIDAK ADILAN RUANG

Pembangunan berjalan terus, hingga pada 
suatu saat TGHK dirasakan tidak lagi cukup 
untuk mengatur dan menjamin keadilan ruang di 
Indonesia. UU Tata Ruang pertama lahir pada tahun 
1992 – yaitu UU Tata Ruang No. 24 tahun 1992. UU 
tersebut secara umum kemudian memperkenalkan 
pembagian ruang ke dalam berbagai kawasan; 
Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, Kawasan 
Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan kawasan 
strategis lainnya. 

Dalam tata ruang ini sama sekali tidak 
menyebut Kawasan Hutan; mungkin karena saat 
itu Kawasan hutan masih memiliki UU yang kuat. 
Kehutanan telah memiliki tata ruangnya tersendiri 
yaitu TGHK–Tata Guna Hutan Kesepakatan.

Munculnya Tata Ruang menimbulkan se-
dikit friksi antara Rencana Tata Ruang dengan 
TGHK. Oleh karena itu maka muncul di berbagai 
wilayah, khususnya di luar Jawa ketidak sesuaian 
antara TGHK dengan Tata Ruang. Saat itu, ketika 
Kehutanan masih sangat kuat produksi dan peran 
ekonominya, maka pendekatan yang ditempuh 
adalah Padu Serasi antara TGHK dengan Tata 
Ruang. Proses padu serasi ini lebih mudah terjadi 
di wilayah yang hutannya tidak begitu luas; namun 
tidak demikian dengan wilayah-wilayah yang 
memiliki banyak HPH. Secara khusus padu serasi 
yang paling alot terjadi adalah di Kaltim, Kalteng, 
Kalbar, dan Riau.

STUDI KASUS  
KALIMANTAN TENGAH

Kasus Kalimantan Tengah merupakan Propinsi 

paling unik dalam proses padu serasi antara TGHK 

dengan Tata Ruang. Terdapat perbedaan mencolok 
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pada penataan ruang di Kalimantan Tengah ini. 

Anehnya, perbedaan itu semakin mencolok justru 

jika dibandingkan sebelum reformasi dengan 

setelah reformasi. Masukknya kepentingan politik 

di saatu sisi dan kepentingan daerah di sisi lain.

Secara ringkas, di Kalimantan Tengah terjadi 

ketidak adilan karena dalam TGHK, luas APL saat 

itu hanya 2% dan kawasan hutannya 98%. Tentu ini 

terjadi karena saat itu Kalimantan Tengah sebagai 

daerah Swatantra tingkat I baru, dan merupakan 

Pemekaran Propinsi – menjadi Provinsi Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Tengah. Menerima alokasi 

itu apa adanya.

SEBELUM ERA REFORMASI

Dalam tulisan ini, dibandingkan antara tata 

ruang sebelum reformasi dan sesudah reformasi. 

Tergambar bahwa sebelum reformasi – tata ruang 

Kalimantan Tengah sdh berubah dari semula 

99% hutan dan hanya 1% APL, menjadi lebih baik 

proporsinya. APL bertambah cukup luas dan terjadi 

kesepakatan atas proporsi tersebut dan dituangkan 

ke dalam PERDA.

Dalam bagan-kue di bawah ini terlihat pada 

tahun 1994 dan 1999 pembagian wilayah hutan 

dan APL menunjukkan angka wilayah hutan yang 

dominan, dengan wilayah APL lebih dari 30%. 

Pengaturan ini merupakan hasil scoring yang 

kemudian diwujudkan ke dalam bentuk peta TGHK. 

Peta Tata Ruang pada tahun 1994 – merupakan peta 

tata ruang pertama yang keluar berdasarkan pada 

UU Tata Ruang yang terbit pada tahun 92, yaitu UU 

Tata Ruang no. 24 tahun 1992.

Namun anehnya, pasca reformasi di mana 

pada tahun 2007 muncul UU Tata Ruang baru yang 

mengakomodir semangat desentralisasi yaitu UU 

26 tahun 2007. Namun jika kita lihat pada bagan 

kue Kalimantan Tengah sesudah reformasi 1999, 

maka terjadi perubahan proporsi yang aneh – di 

mana APL utk provinsi Kalteng bukan meningkat, 

tetapi justru menyusut.

SESUDAH ERA REFORMASI 

Anehnya – pada masa sesudah reformasi, 

proporsi hutan dan APL justru mengalami pe-

rubahan dari moderat menjadi sangat konservatif. 

Dari bagan kue di bawah ini terlihat betapa areal 

Kehutanan mengalami perubahan berulang kali 

dengan proporsi yang sangat beragam. Hal ini 

menggambarkan kemungkinan pemanfaatan 

scoring yang cermat tidak dilakukan – dan 

penetapan justru lebih didorong oleh perebutan 

kepentingan – kepentingan politik saat itu.

Tata Ruang Kalteng jelas menunjukkan ketidak 

adilan wilayah. Kehutanan terlalu dominan – 

padahal pada kenyataannya – banyak pengusahaan 

hutan di Kalimantan Tengah yang gulung tikar dan 

tidak sanggup menunjukkan kelestariannya. Hal ini 

terbukti dengan makin menyusutnya jumlah HPH 

di Kalimantan Tengah.

Jika demikian – deforestasi telah terjadi dan 

meninggalkan banyak lahan2 kosong, dirambah, 

dibiarkan, dan kemudian muncul investasi 

penanaman sawit. Dari kasus Tata Ruang di atas, 

nampak sebuah paradoks dimana klaim kawasan 

hutan bukan semakin menyusut tetapi justru 
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semakin luas. Permainan kepentingan atau politik 

kawasan terus mendera Kalimantan Tengah.

PERLU KEMBALI KE  
KATA KESEPAKATAN 

Kini dampak dari perubahan penunjukan 

kawasan hutan yang dirasakan kurang adil 

oleh masyarakat Kalimantan Tengah – telah 

menimbulkan phenomena baru yang disebut 

sebagai “hutanku bersawit”. Disebut demikian 

karena sebagian kebun sawit yang dibangun di 

Kalimantan terperosok ke dalam penunjukan 

kawasan hutan karena penunjukan kawasan dan 

tata ruang yang dihasilkan oleh keputusan politis 

dan nir-kesepakatan di tingkat daerah.

Saat ini terjadi kondisi “hutanku bersawit” di 

paling tidak 3 propinsi yaitu di Riau, Kalimantan 

Barat, dan Kalimantan Tengah. Ke tiga propinsi 

ini mewakili keadaan hutanku bersawit paling luas 

dan mencakup lebih dari 75% masalah tumpang 

tindih antara kawasan yang ditunjuk sebagai hutan 

dengan kebun sawit. 

Musyawarah dan mufakat harus dikedepankan 

kembali – terutama dalam pemanfaatan sumber-

daya lahan di Indonesia. Bagi tiga propinsi, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Riau, 

yang saat ini menjadi pusat pengembangan kebun 

kelapa Sawit, diperlukan kebijakan yang perlu 

memperhatikan kepentingan yang lebih luas – 

bukan sekedar kepentingan satu propinsi atau satu 

pulau, tetapi harus melihatnya demi kepentingan 

Nasional. Dalam pengambilan keputusanpun 

disarankan untuk tidak berpegang pada putusan 

politik semata, tetapi harus mengedepankan 

penataan ruang yang disepakati di tingkat 

kabupaten/kota dan provinsi.

Pelibatan unsur Kabupaten/kota dan Provinsi 

dalam menata ruangnya seharusnya mulai 

didengarkan, dan pemerintah pusat sebaiknya 

memberikan panduan dengan melihat permasalah 

ke tingkat nasional. Kesesuaian lahan dari 3 

propinsi tersebut sebagai kebun sawit jangan 

sampai menjadi korban konflik perebutan 

kewenangan yang merugikan semua pihak. 

Tata Ruang Kesekatan nampaknya adalah solusi 

yang menguntungkan semua pihak, dibanding 

berbagai usulan solusi yang saat ini dikemukakan 

oleh berbagai pihak dengan masing-masing 

menggunakan kacamata kepentingan masing-

masing. Semoga kita Sepakat!

Ilustrasi Desa di dalam Kawasan Hutan.
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MEMBANGUN JEJARING DESA MERDEKA
Oleh : Ir. Petrus Gunarso, M.Sc., Ph.D, IPU1 dan Prof. Dr. Budi Mulyanto, IPU2

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 

2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Meskipun difinisi di Undang-Undang Desa 

jelas, kenyataan di lapangan ribuan desa masuk 

dalam kawasan hutan. Hal ini menimbulkan 

persoalan serasa desa-desa tersebut mengalami 

penjajahan oleh bangsa sendiri karena pelaksanaan 

regulasi yaitu Undang-Undang No, 41, 1999 tentang 

Kehutanan. 

Persoalan ini muncul oleh karena penunjukan 

kawasan hutan menggunakan skala peta sangat 

kecil dan tidak segera diikuti dengan penataan dan 

pengukuhannya sesuai dengan Undang-Undang 

Kehutanan secara terstruktur yang melibatkan 

masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak desa yang 

ada sejak jaman sebelum kemerdekaan, sampai 

jaman merdeka hampir 76 tahun, masih masuk ke 

dalam kategori “di dalam Kawasan hutan”, dan 

oleh karenanya menjadi ilegal atau lebih tepatnya 

informal. 

Sebagai akibatnya tanah yang ditempati 

warga desa tak bisa mendapatkan pengakuan 

negara sesuai dengan Undang-Undang No 5, 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

dalam bentuk pensertifikatan tanah sebagai bentuk 

legalitas formal yang fundamental. Disamping 

itu berbagai kegiatan yang ditopang dengan dana 

desa menjadi terhambat karena status ilegal atau 

informal tersebut. Desa-desa dalam  kawasan 

yang disebut “Kawasan Hutan” tersebut hingga 

saat ini tidak mendapat layanan yang memadai 

dari pemerintah sebagai representatif negara, 

atau sebaliknya mendapat layanan, namun tidak 

sesuai dengan undang-undang. Situasi yang tidak 

menentu ini akan berdampak pada kondisi sosial, 

politik, ekonomi dan stabilitas nasional.

Dalam webinar yang diselenggarakan sebagai 

kerjasama antara Univeristas Nusa Bangsa (UNB) 

dan Relawan Jaringan Rimbawan (RJR), terungkap 

berbagai persoalan mengenai desa di dalam 

kawasan hutan. Tulisan ini merupakan catatan 

ulang agar hasil webinar itu menjadi catatan sejarah 

yang tidak lewat begitu saja. Diskusi ilmiah yang 

melibatkan perguruan tinggi, lembaga pemerintah 

dan KPK telah menghasilkan surat bersama yang 

disampaikan kepada Presiden RI. Tulisan ini 

mengulang kembali catatan sekaligus mengulas 

perkembangannya sampai saat ini. 

1 Koordinator Divisi Riset Kebijakan dan Advokasi 
Relawan Jaringan Rimbawan

2 Guru Besar Ilmu Tanah, IPB University

Ir. Petrus Gunarso, M.Sc., Ph.D, IPU
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JUMLAH DESA DI DALAM 
KAWASAN HUTAN

Tercatat 25.863 desa yang dihuni sekitar 
9,2 juta Kepala Keluarga, berikut lahan peng-
hidupannya, baik yang asli yang telah ada sebelum 
kemerdekaan 17 Agustus 1945, maupun hasil 
program pembangunan oleh pemerintah terdahulu, 
seperti pengembangan daerah transmigrasi, 
pengembangan perkebunan inti rakyat (PIR) 
dan program-program pembangunan lainnya, 
terkungkung di dalam Kawasan Hutan hasil proses 
penunjukan. Akibatnya penduduk desa-desa ter-
sebut tidak dapat melakukan aktivitas sosial yang 
nyaman dan tidak dapat mengembangkan kegiatan 
ekonominya dengan leluasa.

Angka tersebut lebih besar karena diban-
dingkan dengan angka dalam data statistik 
nasional tahun 2020. Dalam data BPS tahun 2020, 
terdapat 2.768 desa yang kini masih terdapat di 
dalam Kawasan Hutan, dan Kawasan desanya 
masih berstatus ditunjuk sebagai Kawasan Hutan. 
Besarnya jumlah desa yang diidentifikasi oleh UNB 
adalah semua desa yang sebagian atau seluruhnya 
bertumpang tindih dengan desa-desa yang tata 
batasnya belum diselesaikan dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat, serta kawasan hutannya 
belum ditetapkan.

Karena jumlah desa-desa tersebut, berikut 
lahan penghidupannya yang berupa kebun, sawah, 
tegalan dan berbagai penggunaan tanah lainnya, 
merupakan wilayah sangat luas, dan menyangkut 
jumlah penduduk yang banyak, maka permasalahan 
desa-desa di dalam Kawasan Hutan berkelindan 
dengan masalah yang lain, seperti masalah kebun 
sawit yang dikategorikan termasuk di dalam 
Kawasan Hutan.

Pelaksanaan PP 24, 2021 Tata Cara Pengenaan 
Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Denda 
Administratif di Bidang Kehutanan menyebabkan 
banyak masalah bagi masyarakat, oleh karena 
Kawasan Hutan yang diperoleh dari penunjukan  

tidak ditindaklanjuti dengan penataan batas dan 
pemetaan yang dilakukan dengan seksama yang 
melibatkan masyarakat sesusi dengan Undang-
Undang Kehutanan itu sendiri. 

Disamping itu batas kawasan hasil penunjukan 
hanya dilakukan pada batas luarnya saja, 
sehingga desa-desa berikut lahan penghidupan 
masyarakatnya yang berupa kebun-kebun, sawah, 
tegalan dan berbagai penggunaan tanah lainnya 
yang tanahnya telah mempunyai dasar legalitas 
yang jelas (seperti: izin-izin, surat keterangan 
tanah (SKT), Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha 
(HGU), Hak Guna Bangunan (HGB)) terjebak dalam 
kawasan hutan. Agar keluar dari Kawasan Hutan, 
menurut PP24, 2021 mereka harus memohon dan 
mendapat konsekuensi membayar denda. Hal ini 
menimbulkan  masalah yang berlarut-larut dan 
berpotensi moral hazard.

Oleh karena desa-desa dan lahan penghidupan 
masyarakatnya berikut bidang-bidang tanah 
masyarakat yang mempunyai dasar legalitas  
berasal dari pemerintah yang jelas (seperti: izin-
izin, surat keterangan tanah (SKT), Hak Milik 
(HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan 
(HGB), termasuk tanah-tanah yang dijadikan 
Daerah Transmigrasi sebagai program pemerintah 
terdahulu, harus dihormati dengan mengeluarkan 
dari status dalam Kawasan Hutan karena desa-
desa dan bidang-bidang tanah tersebut mempunyai 
dasar legalitas yang jelas dari peraturan per-
undangan yang berlaku di NKRI.

BERTEMUNYA MANTRA 
DUA LEMBAGA

Dalam diskusi, yang menarik adalah ber-
temunya mantra dari ke dua lembaga yang bermitra. 
Pusdi AGRATARU UNB yang sudah bergelut dengan 
masalah keagrarian dalam program studinya, 
menemukan mantra yang sama dengan mantra 
yang kini menjadi misi RJR. 

Mantra RJR bersama Pusdi AGRATARU tersebut 
adalah berupaya menyuarakan yang tak mampu 
bersuara (Voicing the voiceless), mendahulukan 
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kepentingan Rakyat (Residual Approach), memihak 
pada yang lemah (Affirmative Action), memberikan 
Kepastian hak hidup dan berusaha (formalizing 
the informality), dan memberikan hak lahan bagi 
kehidupan petani, petani – petani tanaman hutan, 
peternak, dan pekebun (Land Amnesty). RJR sebagai 
wadah Rimbawan profesional secara sukarela 
membantu memberikan solusi secara mandiri, 
terbuka, berkeadilan, inovatif, serta memberikan 
motivasi untuk maju bersama.

AKSI BERSAMA UNB DAN RJR

RJR dengan mantranya “voicing the voiceless” 
dan “affirmative action”, berniat memerdekakan 
mereka pada tahun 2021 ini – namun apalah daya, 
belum ada political will dari pemerintah untuk hal 
itu. Upaya itu merupakan bagian dari usaha RJR 
mempopulerkan Tata Ruang Kesepakatan.

Sesuai dengan akta pendiriannya, Relawan Ja-
ringan Rimbawan (RJR) adalah lembaga independen 
yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum 
dan HAM RI (SK No.: AHU-0001370.AH.01.07.
TH.2015 tanggal 31 Mei 2015) sebagai organisasi 
berbadan-hukum perkumpulan yang menjadi mitra 
pemerintah maupun stakeholders yang lain.  

Ada 3 propinsi contoh yang akan mendapatkan 
kemerdekaan itu dalam waktu dekat – kata Ketua 
Umum RJR Suhariyanto – dan saat ini segala 
persiapan terus di kebut dalam kondisi pandemic 
yang semakin menggila bak tsunami pandemic. 
Ke tiga propinsi itu adalah Lampung, Kalimantan 
Tengah dan Riau.

Kalimantan Tengah mungkin merupakan 
propinsi di mana wilayah administrative desanya 
paling banyak berada di dalam Kawasan hutan. 
Hal ini salah satu penyebabnya adalah karena 
penunjukan Kawasan hutan yang proporsinya 
terlalu besar untuk hutan dibanding untuk pe-
mukiman dan kegiatan pembangunan lainnya. 
Luas APL di Kalimantan tengah ditetapkan hanya 
17% dari luas wilayah provinsi. Akibatnya terdapat 
600 lebih desa yang berada sepenuhnya di dalam 
Kawasan hutan, x desa yang wilayahnya sebagian 

(antara 25-75 %) di dalam kawasan hutan, dan 
z desa yang kurang dari 25% wilayahnya masuk 
Kawasan hutan.

Desa-desa itu akan dibebaskan oleh RJR be-
kerjasama dengan Kementerian LHK dan ATR-BPN. 
Jika kementerian LHK telah menerima data detail 
desa2 yang berada di Kawasan hutan, maka secara 
langsung akan dilepaskan dari Kawasan hutan – 
dan diterima oleh ATR-BPN untuk dilakukan PTSL 
(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Hal ini 
tentu memerlukan pembicaraan yang lebih formal, 
terbuka dan dengan niat luhur memastikan ruang 
hidup bagi rakyat yang berada di daerah terpencil, 
terpinggirkan dan pada umumnya miskin.

Dalam webinar itu paling tidak RJR bersama 
Pusdi AGRATARU menjalankan mantranya yang 
pertama, ke dua, dan ke tiga. RJR bersama Pusdi 
AGRATARU mewujudkan mantra “Voicing the 
voiceless” (menyuarakan mereka yang tak mampu 
bersuara) – menyuarakan ribuan desa yang sudah 
puluhan tahun berstatus ilegal; tidak definitif; dan 
terkendala untuk menjadi mandiri dan maju. 

Mantra yang kedua adalah “Residual approach” 
– sebuah pendekatan berdasarkan prioritas dan
kemanfaatan. System yang ada saat ini masih
mengikuti pola penjajahan – yaitu “domein
verklaring” – rakyat yang justru harus menunjukkan 
penguasaan lahan. Bukan Pemerintah yang
memberikan pengakuan atas keberadaan mereka
di lapangan. Lebih dari itu, system yang ada justru
membatasi hutan negara yang luasnya 67% dari
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daratan Indonesia. Bukan sebaliknya – membatasi 
pemukiman penduduk yang mungkin tak lebih dari 
15% dari daratan.

Dan mantra yang ketiga adalah Affirmative 
action, keberpihakan kepada mereka yang lemah 
dan tak mampu. Penduduk desa, tidaklah mungkin 
meminta pengakuan sampai ke tingkat Menteri 
tanpa pendampingan. Jika Pemerintah memberi 
pengakuan, maka akan “merdeka” desa2 yang 
terkungkung di dalam kawasan hutan.

Kebijakan Menteri LHK Siti Nurbaya sejalan 
dengan upaya yang dilakukan oleh RJR ini, 
demikian pula Menteri ATR-BPN Sofyan Jalil.  
yang dilakukan oleh RJR ini akan menjadi model 
penyelesaian masalah tumpang tindih Kawasan 
hutan sesuai semangat UU Cipta Kerja - UU 11/2020. 
Dengan kegiatan ini maka masyarakat desa akan 
mengalami kemerdekaan sungguh-sungguh dan 
memiliki kepastian kepemilikan lahannya.

Kegiatan yang ditawarkan oleh RJR merupakan 
percepatan program Reforma Agraria dengan 
mendayagunakan Tanah Objek Reforma Agraria 
(TORA) dan Perhutanan Sosial yang sedang gencar 
digalakkan oleh Kementerian LHK.

Karena jumlah desa-desa tersebut, berikut 
lahan penghidupannya yang berupa kebun, sawah, 
tegalan dan berbagai penggunaan tanah lainnya, 
merupakan wilayah sangat luas, dan menyangkut 
jumlah penduduk yang banyak, maka permasalahan 
desa-desa di dalam Kawasan Hutan berkelindan 
dengan masalah yang lain, seperti masalah kebun 
sawit yang dikategorikan termasuk di dalam 
Kawasan Hutan.

MEMERDEKAKAN DESA 
BUKAN DEFORESTASI

Terdapat kekhawatiran nampaknya, jika desa-
desa yang kini bertumpang tindih dengan kawasan 
hutan dibebaskan – maka angka deforestasi 
Indonesia akan naik kembali. Hal ini sama sekali 
tidak beralasan  dan tidak berhubungan dengan 
deforestasi, karena: a) lahan desa-desa yang disebut 

sebagai di “dalam kawasan” adalah lahan yang 
sudah lama tidak berhutan, seperti yang dikatakan 
di atas penggunaannya berupa kebun, sawah, 
tegalan dan berbagai penggunaan tanah lainnya; 
b) dari segi tenurial tanah desa-desa tersebut
adalah tanah rakyat desa–desa tersebut yang
telah dikuasai dan didayagunakan rakyat sebelum
dilakukan proses tatabatas yang partisipatif sebagai 
salah satu langkah dari penetapan Kawasan Hutan;
c) Indonesia memang harus memikirkan rakyatnya
– bukan hanya saja sandang, pangan, tetapi juga
harus menyediakan papan – tempat tinggal dan
tempat berusaha. Jika mereka telah menempati
ruang dalam NKRI, maka kepada mereka perlu
diberikan kepastian kepemilikan dan diperbolehkan 
melakukan bercocok tanam untuk memenuhi
kehidupannya.

Selain itu, jika lahan yang kini ditunjuk sebagai 
kawasan hutan dan kemudian penguasaannya 
dialihkan dari negara ke perorangan, maka ke-
timpangan pengusahaan hutan Indonesia dapat 
diperbaiki. Saat ini tercatat penguasaan dan 
pengusahaan hutan oleh korporat mencapai 98%, 
sedangkan rakyat hanya sebesar 2%. Ketimpangan 
penguasaan tanah ini akan memicu kerawanan 
sosial dalam bentuk konflik agraria. Perhutanan 
sosial yang digagas oleh Kementerian LHK 
seluas 12.7 juta jika dilaksanakan merupakan 
upaya mengubah ketimpangan penguasaan dan 
pengusahaan kawasan hutan tersebut.

Upaya mengeluarkan secara otomatis dan 
sistematis dari kawasan hutan, tanah-tanah yang 
telah menjadi tumpuan hidup masyarakat di dalam 
desa-desa, seperti tanah-tanah yang menjadi 
tempat bermukim, bertani, berkebun, beribadah 
dan berbagai bentuk aktivitas lain yang telah 
dilakukan bertahun-tahun, harus dilakukan oleh 
pemerintah sebagai penyelenggara negara, sebagai 
bentuk upaya memerdekakan desa-desa berikut 
rakyatnya dari kungkungan status kawasan hutan.  
Jika upaya ini dilakukan maka akan berkontribusi 
positif terhadap stabilitas sosial, politik, ekonomi 
dan  pada gilirannya meningkatkan dan memelihara 
stabilitas Nasional. Semoga!
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MODEL PENERAPAN EKONOMI BERKELANJUTAN 
TERINTEGRASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN 

MENUNJANG KELESTARIAN EKOLOGIS 
LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT
Oleh: Dr. Ir. Dodi Supriadi

(Perkumpulan Peminat dan Ahli Kehutanan)

LATAR BELAKANG

Setelah melewati bebe-
rapa periode ekonomi, 
perhatian terhadap aspek 
keberlanjutan muncul le-
wat World Commission on 
Environment and Develop-
ment (PBB) yang dikenal 
sebagai Brundtland Com-
mission tahun 1987, agen-

da baru dengan konsep pembangunan ekonomi dan 
keterkaitannya dengan lingkungan dalam kontek 
pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini se-
kaligus menjadi tantangan konsep pembangunan 
ekonomi neo-klasik yang merupakan konsep pem-
bangunan konvensional (Akhmad Fauzi, 2006). 

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip keber-
lanjutan menjadi landasan penting dalam me-
nyusun model ekonomi. Secara umum ekonomi 
didefinisikan sebagai kegiatan dalam rangka 
memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia baik 
berupa materi maupun non-materi, yang sangat 
erat berkaitan dengan proses konsumsi dalam 
rangka memenuhi kebutuhan, meningkatkan dan 
memelihara kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan 
kebutuhan tersebut sangat erat kaitannya dengan 
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.  
Selain itu ekonomi mempunyai peran sebagai  alat 
untuk mencapai kepuasan  intelektual, emosional 
dan  spiritual. Ekonomi juga mempunyai kaitan erat 
dengan aspek hubungan manusia dan lingkungan, 

sehingga dapat dipandang sebagai suatu model 
atau sistem yang komponen sistemnya terdiri dari 
aspek sosial dan aspek lingkungan. 

Ekonomi berkelanjutan tidak hanya konsern 
dalam memelihara keseimbangan lingkungan dan 
kegiatan pemanfaatan sumberdaya, tetapi secara 
inklusif juga konsern dalam aspek sosial dan 
pengembangan pilar sosial yang memiliki cakupan, 
sebagai berikut : a). Perluasan kesempatan kerja dan 
penurunan angka kemiskinan; b). Membuka akses 
lebih luas kepada semua kelompok sosial dalam 
pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan 
kerja;  c). Program bantuan dan jaminan sosial 
untuk meringankan beban masyarakat dalam  pe- 
menuhan kebutuhan hidup; d). Program pem-
berdayaan masyarakat, baik pemberdayaan masya-
rakat dalam meningkatkan kapasitas sosial, 
kemandirian, dan keterlibatan masyarakat dalam 
perekonomian, maupun pemberdayaan dalam 
pengembangan usaha kecil dan menengah; serta 
program-program lainnya yang berpihak kepada 
masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang mendorong 
aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang 
tidak memperhatikan aspek lingkungan pada 
akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan, 
karena pada dasarnya sumberdaya alam dan 
lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang 
terbatas. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi yang 
hanya bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan 
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kapasitas sumberdaya alam dan lingkungan akan 
menyebabkan dampak negatif yang tidak kondusif 
bagi ekonomi berkelanjutan.

Permana et.al., 1996 dalam Akhmad Fauzi, 
2006, mengelaborasi konsep berkelanjutan dengan 
lima alternatif pengertian:

1). Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sus-
tainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat 
tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi 
tidak menurun sepanjang waktu (non-declining 
consumption).

2). Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber-
daya alam dikelola sedemikian rupa untuk 
memelihara kesempatan produksi dimasa 
mendatang.

3). Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber-
daya alam (natural capital stock) tidak berkurang 
sepanjang waktu (non-declining).

4). Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber-
daya alam dikelola untuk mempertahankan 
produksi jasa sumberdaya alam.

5). Keberlanjutan adalah kondisi dimana kondisi 
minimum keseimbangan dan daya tahan 
(resilience) ekosistem terpenuhi.

Selanjutnya definisi operasional konsep ber-
kelanjutan dalam pembangunan dapat dirinci 
menjadi tiga komponen aspek pemahaman, yaitu:

a). Ekonomi berkelanjutan, diartikan mampu 
menghasilkan barang dan jasa secara kontinu 
untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan 
dan menghindari terjadinya ketidak seimbangan 
sektoral yang dapat merusak produksi pertanian 
dan industri.

b). Lingkungan berkelanjutan, diartikan ke-
mampuan memelihara sumberdaya yang 
stabil, menghindari perlakuan eksploitatif 
terhadap sumberdaya alam dan terganggunya 
fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini 
menyangkut pemeliharaan keanekaragaman 
hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi 
ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori 
sumber ekonomi.

c). Sosial berkelanjutan, diartikan sebagai sis-
tem yang mampu membangun kesetaraan, 
menyediakan layanan sosial, termasuk ke-
sehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas 
politik. (Harris J.M.,2000 dalam Akhmad Fauzi, 
2006).

Ekonomi berkelanjutan mempunyai dimensi 
yang bersesuaian dengan konsep pembangunan 
berkelanjutan, keduanya sama-sama mengacu 
pada prinsip konservasi, sistem implementasi 
pemanfaatan terkendali, dan partisipasi ma-
syarakat. Sehingga ekonomi berkelanjutan di-
definisikan sebagai “sarana yang berfungsi 
memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa 
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi 
masa depan”. Ekonomi berkelanjutan mempunyai 
konsekuensi dalam pemanfaatan sumberdaya 
alam dan lingkungan harus mampu memelihara 
keutuhan, keseimbangan dan kelangsungan proses 
ekosistem lingkungan untuk meningkatkan mutu 
kehidupan, dengan tetap berusaha tidak melampaui 
kapasistas ekosistem pendukung kehidupan.

KETERKAITAN TERHADAP  
SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN

Sumberdaya alam dan lingkungan memiliki 
fungsi dalam menyediakan manfaat berupa barang 
dan jasa, dalam proses ekonomi dikenal sebagai input, 
yang akan dikonsumsi baik secara langsung maupun 
tidak langsung oleh industri dan rumah tangga. Proses 
konsumsi sumberdaya oleh industri merupakan 
proses pengolahan input yang menghasilkan ko- 
moditas yang dibutuhkan untuk memenuhi per-
mintaan konsumsi rumah tangga. Dalam proses 
pengolahan oleh industri selain dihasilkan komoditas 
juga ada produk hasil sampingan berupa limbah 
industri, demikian juga proses konsumsi sumberdaya 
dan komoditas industri oleh rumah tangga, yang 
memberi manfaat kepuasan dan kesejahteraan 
sosial sebagai target manfaat akhir, masih ada 
hasil ikutan dalam bentuk limbah rumah tangga. 
Total limbah industri dan rumah tangga inilah yang 
dapat mengganggu kelangsungan sumberdaya 
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alam dan lingkungan, karena tidak semua limbah 
bisa diresaikel dan diserap lingkungan.

Adanya keterkaitan antara sumberdaya alam 
dan ekonomi, sebagai mana diketahui bahwa dalam 
ekonomi, sumberdaya alam merupakan faktor  
input bagi kelangsungan proses kegiatan ekonomi. 
Namun demikian pengertian sumberdaya tersebut 
tidak terbatas sebagai faktor input saja karena 
proses produksi juga akan menghasilkan output 
(berupa limbah) yang kemudian bisa menjadi 
faktor input bagi kelangsungan dan ketersediaan 
sumberdaya alam. Keterkaitan antara sumberdaya 
alam dan aktivitas ekonomi dapat dilihat pada 
gambar-1 (Akhmad Fauzi, 2006).

Gambar-1 : KETERKAITAN EKONOMI TERHADAP 
SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN 

(Akhmad Fauzi, 2006)

Keterangan :

L1 = Sumberdaya alam menghasilkan barang 
dan jasa untuk proses indusri yang berbasis 
sumberdaya alam. 

L2 = Barang dan jasa dihasilkan sumberdaya alam 
dan lingkungan yang langsung dikonsumsi 
oleh rumah tangga.

L3 = Barang dan jasa dari hasil proses industri yang 
dapat digunakan oleh rumah tangga untuk 
konsumsi.

D1 & D2 = Kegiatan produksi oleh industri dan 
konsumsi oleh rumah tangga menghasilkan 
limbah (waste) yang dapat didaur ulang.

D3 = Sebagian dari komponen limbah yang tidak 
dapat didaur ulang, dan menjadi residu akan 
kembali ke lingkungan, selanjutnya tergantung 
dari kemampuan kapasitas penyerapan atau 
kapasitas asimilasi lingkungan.

DIMENSI BERKELANJUTAN

1). Manajemen Perlindungan dan Pelestarian

Perlindungan dan pelestarian sumberdaya 
(ekologi alami dan sosial budaya) bertujuan 
untuk keberlangsungan sumberdaya itu sendiri 
dan pemanfaatan berkelanjutan. Perlindungan 
adalah upaya menjaga dan memelihara eksistensi 
sumberdaya tersebut dari kepunahannya dengan 
cara menjaga dan melindungi, yang dalam konteks 
ini upaya tersebut lebih mengarah pada aspek 
pengawetan atau preservasi. Sedang pelestarian 
sumberdaya adalah upaya untuk memelihara 
kelangsungan eksistensi sumberdaya tersebut 
berbasis konservasi yang berorientasi pada 
pemanfaatan yang terkendali dan seimbang dengan 
kapasistas sumberdaya tersebut.

Manajemen Perlindungan dan Pelestarian 
pada prinsipnya merupakan kegiatan yang ber-
kaitan dengan proses penataan, pengaturan, mo-
nitoring dan pengendalian, serta pemeliharaan 
sumberdaya. Sumberdaya dalam hal ini mencakup: 
a). sumberdaya ekologis alami baik yang berupa 
keunikan fisik alami seperti, hutan, ekosistem 
pantai dan pegunungan, flora dan fauna,  maupun 
yang  non-fisik  seperti, keindahan alam, iklim, 
cuaca dan keunikan alam lainnya; b). Sumberdaya 
sosial budaya  masyarakat baik yang bersifat fisik 
seperti, cultural site yang tradisionil dan buatan, 
kegiatan ritual, pola pemukiman desa dan kota, 
seni budaya, adat-istiadat, maupun yang non-fisik 
seperti, keramahan, komunikatif, kejujuran, dan 
dan karakter sosial lainnya.
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2). Penataan Ruang 

Dalam manajemen perlindungan dan peles-
tarian sumberdaya ekologis alami dan sosial 
budaya sangat berkaitan erat dengan aspek 
penataan ruang, baik pada ruang berskala kecil 
seperti ekosistem site atau area yang berskala lokal 
maupun yang berskala besar seperti wilayah atau 
region. Khusus untuk kepentingan pelestarian 
sumberdaya dan pelestarian manfaat, diperlukan 
penataan ruang dengan fokus sistim lahan (land 
syatem) yang berbasis pada karakteristik (inherent 
characteristic) lahan mencakup kapabilitas lahan 
(land capability) dan kesesuaian lahan (land 
suitability). Penataan ruang yang berbasis pada dua 
hal tersebut menjadi persyaratan pokok konservasi 
sumberdaya, agar dalam proses pemanfaatannya 
mampu memeliharai keseimbangan lingkungan, 
mampu mencegah terjadinya dampak negatif dan 
memelihara kelangsungan manfaat barang dan jasa 
produk lingkungan.

Hal diatas termasuk alokasi dan penataan 
ruang untuk pembangunan sarana prasarana 
dan infrastruktur, serta fasilitas umum yang 
diperlukan untuk menunjang berbagai kegitana 
termasuk kegiatan wisata, baik didalam maupun 
diluar objek wisata alam. Penataan ruang yang baik 
menjadi syarat utama agar memberi keamanan dan 
kenyamanan lingkungan bagi semua pihak, dan 
menjadi wahana untuk terselenggaranya kegiatan 
ekonomi berkelanjutan mendukung penyerapan 
tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

3). Manajemen Kapasitas Sosial

Perlindungan dan pelestarian sumberdaya 
seperti tersebut diatas, secara umum tidak bisa 
lepas dari keterkaitannya dengan kemampuan 
sosial (social capacity) yaitu kondisi sosial-ekonomi 
dan peran serta masyarakat, sebagai modal 
dasar untuk mampu berpertisipasi. Dalam kaitan 
ini manajemen perlindungan dan pelestarian 
sumberdaya, membutuhkan dukungan positif dari 
masyarakat baik lokal maupun regional, untuk 
keberhasilan dalam mengelola perlindungan dan 
pelestarian sumberdaya.

Untuk itu pola manajemen perlindungan 
dan pelestarian harus mengakomodir peranserta  
masyarakat dan oleh karena itu perlu upaya 
untuk membangun kapasitas sosial dengan 
cara mengembangkan program pemberdayaan 
masyarakat (penyuluhan, pelatihan, pendampingan 
dan bantuan) di semua bidang, agar kapasitas sosial   
terbangun secara maksimal sehingga tumbuh 
kesadaran dan kemampuan untuk menangkap 
manfaat, khususnya manfaat pembangunan 
dalam konteks ekonomi, mampu membangun 
kelembagaan, meningkatkan status sosial-eko-
nomi, dan mampu berpartisipasi dalam berbagai 
bisnis, serta memiliki kesadaran akan pentingnya 
perlindungan dan pelestarian sumberdaya. 

4). Ekowisata Sebagai Model

Dari sudut pandang ekonomi wilayah, yang 
diformulasikan dalam model input-output (regio-
nal input-output), pengembangan ekowisata me- 
rupakan strategi berkelanjutan yang tepat.  
Perekonomian suatu wilayah yang terbagi habis 
kedalam sektor-sektor ekonomi dan salah satu 
sektor diantaranya adalah Sektor Pariwisata yang 
memiliki keunikan peran operasional, yaitu adanya 
hubungan yang mempunyai daya dorong (foreward 
lankages) dan daya tarik (backward lankages) 
terhadap pertumbuhan sektor-sektor ekonomi 
lainnya, serta kemampuan daya sebar (dispersal) 
untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki 
dampak ganda (multiplier effect) yang  relatif besar.  
Dengan latar belakang keunikan operasional 
sektor pariwisata, ekowisata memiliki potensi 
mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi 
lainnya, meningkatkan pendapatan masyarakat 
dan pemerintah (PDRB) serta meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja, disamping kemampuan 
memelihara keseimbangan dalam pemanfaatan 
sumberdaya dan lingkungan.

Secara umum dapat disimpulkan model eko-
wisata memiliki potensi besar dalam menumbuh 
kembangkan perekonomian wilayah, khususnya 
dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, dan 
potensi kemampuan memelihara keseimbangan 
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dalam penggunana saumberdya sesuai dengan 
kapasitas daya dukung lingkungan. Oleh karena itu 
pengembangan ekowisata dapat dijadikan sebagai 
salah satu contoh model yang dibutuhkan dalam 
pengembangan yang secara positif mendukung 
penerapan model ekonomi berkelanjutan.

REKONSILIASI PEMANFAATAN 
SUMBERDAYA 

Rekonsliasi pemanfaatan sumberdaya meru-
pakan upaya dengan tujuan untuk menyelaraskan 
pemanfataan sumberdaya alam yang memiliki 
berbagai karakteristik alami yang dipengaruhi oleh 
faktor : lokasi, geologi, geomorphologi, topograpi, 
iklim, tanah, vegetasi, badaan air dan kehidupan liar 
(wildlife). Rekonsiliasi pemanfaatan sumberdaya 
menjadi sarana harmonisasi dan keseimbangan 
penggunaan sumberdaya dengan daya dukung 
lingkungan dan interest aspek sosial. Untuk itu 
diperlukan perencanaan yang komprehensip, ber-
dasarkan data dan informasi yang akurat yang 
diperoleh melalui survey sumberdaya dan lainnya, 
yang secara umum memiliki fokus pada sistem 
lahan (land system) sebagai komponen utama 
yang dilakukan melalui perencanaan kombinasi 
penggunaan sumberdaya yang terkendali agar bisa 
memberi manfaat berkelanjutan (sustainable).

Survey yang dilakukan dalam kaitan ini juga 
mempunyai fokus yang berorientasi pada: a). 
Karakter sumberdaya; b). Aspek penggunaan;  c). 
Interest sosial; dan d). Aspek kebijakan pemerintah/
komunitas organisasi, yang menjadi bagian 
pelengkap orientasi objek sasaran rekonsiliasi 
pemanfaatan sumberdaya. Data dan informasi yang 
diperoleh dari survey tersebut diolah dan dianalisis, 
dilakukan dalam beberapa tahap, yang pada ta-
hap terahir memberi kesimpulan dalam bentuk 
rencana penggunaan sumberdaya yang memenuhi 
kriteria keseimbangan ekosistem lingkungan dan 
memenuhi interest parapihak, sebagai bentuk 
kongkrit rekonsiliasi penggunaan sumberdaya  
yang  direkomendasi untuk diimplementasikan.

Tahapan proses penyusunan rencana peng-
gunaan sumberdaya terkendali dilakukan dengan 

urutan mulai dari identifikasi kharakter sumberdaya, 
pemilahan, analisis dan simulasi, secara garis besar 
dapat dikemukakan sebagai berikut:

1). Menampung dan memproses informasi/
data karakteristik sumberdaya untuk dipro-
ses lebihlanjut dengan cara: klasifikasi 
karakteristik alami sistim lahan (land system) 
berbasis land units, relief dan topography; 
penataan informasi pengalaman penggunaan 
lahan pada berbagai periode; identifikasi sosial 
interes dalam kaitan penggunaan lahan; dan 
sinkronisasi kebijakan-sasaran-tujuan dari 
lembaga pemerintah dan komunitas organisasi. 

2). Formulasi detil sistem lahan, pengalaman 
penggunaan sumberdaya, sosial interest dan 
kebijakan pemerinta/komunitas organisasi, 
selanjutnya  dilakukan : a). Formulasi sistem-
lahan berdasarkan karakteristik alami 
diperoleh hasil berupa info land-sistem 
yang definitif; b). Kombinasi karakteristik 
sumberdaya dengan  pengalaman penggunaan 
diperoleh sistematika informasi penggunaan 
land-sistem; dan c). Simulasi sosial-interest 
dengan kebijakan pemerintah/communitas-
organisasi (policies-goal-objektif) menghasil-
kan kerangka alternatif penggunaan sumber-
daya yang memuaskan parapihak. Dalam hal 
ini : a) , b), dan c), adalah output yang menjadi 
bahan masukan dalam perencanaan.

3). Pengklasifikasian sumberdaya menurut ke- 
sesuaian penggunaan (use suitability) 
sebagai bahan pertimbangan untuk berbagai 
penggunaan, dan penentuan bobot kepuasan 
organisasi/parapihak dalam konteks peng-
gunan sumberdaya. Kedua hal tersebut 
mempunyai konteks yang sama yaitu aspek 
penggunaan sumberdaya, namun masing-
masing mempunyai sudut pandang yang 
berbeda. Pertama berbasis karakteristik alami 
land system dan analisis penggunaan lahan, 
yang kedua berbasis interes sosial dan tingkat 
kepuasan pencapaian tujuan.
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4). Evaluasi kombinasi penggunaan sumberdaya 
dilakukan dengan program simulasi feedback 
and reformulation dari kombinasi penggunaan 
sumberdaya dan evaluasi tingkat kesesuaian 
serta pencegahan peluang konflik. Cara ini 
dilakukan dengan menggunakan materi 
output hasil klasifikasi sebagaimana pada 
poin (3). Proses evaluasi ini menghasilkan 
model kombinasi penggunaan sumberdaya 
yang memiliki kesesuaian dengan tingkat 
konflik minimum. Program penggunaan 
sumberdaya ini menjadi program baku yang 
direkomendasikan untuk diimplemntasikan. 

Rekonsiliasi penggunaan sumberdaya pada 
prinsipnya merupakan langkah-langkah peren-
canaan penggunaan sumberdaya yang berbasis 
kesesuaian lahan, sosial interes parapihak dan 
keseimbangan ekosistem lingkungan, yang 
dimanfaatkan sebagai sarana untuk menunjang 
terwujudnya model ekonomi berkelanjutan. Secara 
lengkap langah-langkah dalam proses rekonsiliasi 

penggunaan sumberdaya disajikan pada Gambar-2.

Gambar-2 : DIAGRAM ALUR PROSES PERENCANAAN 
PROGRAM REKONSILIASI PENGGUNAAN 

SUMBERDAYA

(O’Connor K.F., et.al. 1982)

Keterangan: Makna Alur dan Bentuk Gambar 

Menunjukkan proses kegiatan survey 

yang dilakukan secara khusus (specifict) 

untuk mendapatkan informasi tentang 

karakteristik objek.

Menunjukan informasi/pengetahuan yang 

diperoleh dari hasil survey sebagai unsur 

penting yg harus dipertimbangkan dalam 

perencanaan.

Menunjukan penentuan hasil jastifikasi yang 

berisi unsur-unsur pengetahuan/informasi 

dan karakteristik sumberdaya yang menjadi 

alternatif penting untuk pengembangan/

pemanfaatan.

Menunjukan rekomendasi yang dihasikan 

untuk diimplementasikan.

Menunjukan hasil (output) yang digunakan 

dalam proses berikutnya

Menunjukan masukan (input) kepada tahap 

berikutnya

Menunjukan Feedback dari informasi 

dan reformulasi penggunan sumberdaya 

sehingga diperoleh informasi tentang 

kondisi harmonis yang berada dalam 

keseimbangan.

KESIMPULAN

1. Ekonomi Berkelanjutan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari program pembangunan 
berwawasan lingkungan yang mempunyai 
sasaran dengan tujuan untuk: Mempertahankan 
eksistensi kelestarian sumberdaya dan ling-
kungan, memelihara kelangsungan penggunaan 
sumberdaya secara terkendali agar memberi 
manfaat sosial dan ekonomi yang berimbang 
dan berkeadilan, serta menciptakan kondisi 
yang kondusif bagi partisipas masyarakat dalam 
memelihara kelangsungan manfaat sumberdaya 
dan lingkungan sebagai faktor produksi yang 
dibutuhkan untuk mendukung perekonomian.
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2. Manajemen perlindungan dan pelestarian
alam, penataan ruang dan aspek sosial, serta
perencanaan berbasis rekonsiliasi kombinasi
pemanfaatan sumberdaya, adalah dimensi
keberlanjutan yang secara operasional menjadi
landasan penting sebagai persyaratan mutlak
dalam pembangunan berbasis konservasi, agar
memberi peluang untuk bisa terselenggaranya
ekonomi berkalanjutan.

3. Ekonomi Berkelanjutan memiliki keterkaitan
erat dengan sumberdaya dan lingkungan
sebagai faktor produksi, oleh karena itu
diperlukan perencanaan pemanfaatan ter-
kendali dengan penataan ruang berbasis
kapabiltas dan kesesuaian lahan, untuk
membangun keseimbangan pemanfaatan
sumberdaya dengan kapasitas ekosistem
lingkungan, dan aspek pemberdayaan masya-
rakat untuk meningkatkan kapasitas dan
kesadaran sosial, agar mampu menangkap
manfaat dan berpartisipasi aktif dalam program
konservasi sumberdaya dan lingkungan.

4. Penataan ruang, pengaturan manfaat, moni-
toring dan pengendalian penggunaan serta
pemeliharaan sumberdaya, yang mengatur
keseimbangan pemanfaatan dengan kapasitas
lingkungan serta memelihara kelangsungan
potensi produksi memberi manfaat bagi per-
ekonomian dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat bagi generasi sekarang dan generasi 
mendatang.

5. Ekowisata menjadi wahana strategis dalam
mengimplementasikan program konservasi
sumberdaya alam dan sosial-ekonomi serta
budaya masyarakat, dengan menerapkan
pola partisipatif dan keterpaduan program
pemanfaatan terkendali sebagaimana di- 
kemukakan dalam kesimpulan no. 4,
adalah merupakan contoh model ekonomi
berkelanjutan.
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Sebuah berita dari koran luar negeri yang 

penulis terjemahkan judulnya “AS, Inggris, dan 

Norwegia bermitra dengan Amazon, dan lembaga 

lainnya untuk inisiatif $ 1 miliar melindungi 

hutan tropik, dan menurunkan emisi” membuat 

kaget para hardcore rimbawan Indonesia karena 

Presiden US, Joe Biden sama 

sekali menyepelekan dan 

meninggalkan Indonesia dalam 

pembentukan koalisi LEAF itu. 

Fokus koalisi pendanaan itu 

pada (1) pengurangan emisi dari 

negara-negara hutan tropik dan 

subtropik serta (2) mengakhiri 

deforestasi. Pengumuman 

itu muncul setelah Presiden 

Joe Biden menetapkan target 

ambisius untuk mengurangi 

emisi kira-kira setengahnya 

pada tahun 2030.  Kemudian 

John Kerry utusan khusus 

untuk iklim menyebut 

mencapai emisi nol-bersih 

secara global pada tahun 2050. 

Kata Kerry dalam sebuah pernyataan “Menyatukan 

sumberdaya pemerintah dan sektor swasta adalah 

langkah penting dalam mendukung upaya skala 

besar yang harus dimobilisasi untuk menghentikan 

deforestasi dan mulai memulihkan hutan tropik dan 

subtropik”. Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia 

adalah tiga pemerintah pertama yang bergabung 

dengan inisiatif bersama dengan Amazon, Airbnb, 

Boston Consulting Group, GSK, McKinsey, Nestlé, 

Salesforce, Bayer, dan Unilever, sebuah grup yang 

mengklaim telah menyetujui pengurangan emisi di 

dalam wilayah perusahaan mereka.  Berikut contoh 

komentar-komentar mereka: 

Boris Johnson, Perdana 

Menteri Inggris: investasi 

bisnis dan pemerintah bekerja 

sama untuk menghentikan 

deforestasi, mengurangi emisi 

gas rumah kaca global, dan 

menempatkan alam di jalur 

pemulihan.” Hutan tropika 

dunia adalah paru-paru 

planet kita, namun kita 

kehilangan ekosistem yang 

besar dan padat ini dengan 

kecepatan yang tidak masuk 

akal. Hal ini berdampak buruk 

pada milyaran orang yang 

bergantung pada hutan untuk 

mata pencaharian dan rezeki 

mereka dan menghambat

upaya kita untuk mengatasi perubahan iklim.” 

Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg. 

“Hutan tropika sangat diperlukan untuk melawan 

perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman 

hayati, dan kurang mendapat perhatian dan 

keuangan daripada yang seharusnya mereka 

LOWERING EMISSIONS BY  
ACCELERATING FOREST (LEAF) 

(Menurunkan Emisi dengan Mempercepat 
Pembangunan Hutan)

Oleh : Dr. Untung Iskandar
(Mantan Rimbawan)
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terima. Hari ini, Koalisi LEAF mengambil langkah 

pertama dan penting untuk mengubahnya, ”kata 

“Akhirnya, negara-negara hutan tropika dapat 

diyakinkan bahwa imbalan finansial tersedia 

jika mereka dapat menunjukkan pengurangan 

deforestasi. Saya senang bahwa perusahaan besar 

sekarang meningkatkan pendanaan ini selain 

mengurangi emisi mereka sendiri. ” 

Perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi 

planet kita, dan Koalisi LEAF menawarkan kita 

kesempatan untuk menyatukan pemerintah dan 

perusahaan untuk melawannya, “- Jeff Bezos, 

Amazon founder and CEO 

“Tidak ada jalan untuk membatasi pemanasan 

global hingga 1,50 C dan memenuhi Perjanjian 

Paris tanpa menghentikan deforestasi tropis pada 

tahun 2030,” “Koalisi LEAF adalah langkah maju 

yang besar untuk memberikan insentif ekonomi 

nyata bagi negara-negara yang berambisi 

tinggi untuk melindungi dan memulihkan hutan 

mereka. ” Klaus Schwab, Pendiri dan Ketua 

Eksekutif World Economic Forum. 

Pendanaan LEAF diberikan setelah negara, 

negara bagian, atau provinsi yang berpartisipasi, 

yang dikenal sebagai “jurisdictions”, diverifikasi 

dan telah memenuhi persyaratan melalui standard 

internasional untuk melacak dan memantau 

pengurangan deforestasi dan emisi.  Kosta Rika, 

Guyana, dan tiga negara bagian di Amazon sejauh 

ini telah mengajukan proposal untuk menggunakan 

standard ART/TREES, menurut Eron Bloomgarden, 

kepala lembaga nirlaba Emergent yang berbasis 

di AS, yang mengoordinasikan koalisi LEAF. 

Bloomgarden mengatakan yurisdiksi ini dapat 

mengklaim pengurangan emisi dengan mengukur 

laju deforestasi saat ini terhadap dasar sejarah lima 

tahun. 

Negara-negara akan diberi keleluasaan untuk 

menggunakan uang tersebut untuk mengatasi 

masalah  yang mendorong deforestasi, seperti 

penebangan liar; membeli kendaraan patroli baru 

untuk layanan taman atau membangun menara api 

baru untuk mengatasi kebakaran hutan.1 

Berita koran Detroit Free Press ini menga-

getkan karena negara-negara non-hutan-tropika 

dan MNC dari negara-negara maju bukan pemilik 

hutan tropika tersebut justru sangat peduli 

dengan kondisi hutan tropika.  Untuk Indonesia, 

koalisi keuangan ini semoga dapat membantu 

mengurangi deforestasi, bila mungkin mendanai 

counter-deforestation sekaligus mengurangi emisi.

Kedua, koalisi ini terbentuk negara dan MNC yang 

bertujuan untuk @) mengurangi emisi menjadi 

setengahnya, dan @@ emisi nol pada tahun 2050.   

Sampai disini penulis memahami, bahwa 

sasaran utama LEAF adalah mengurangi 

deforestasi hutan tropika dan emisi GHG.  Untuk 

mencapai dua sasaran ini perlu usaha pada negara 

pemilik hutan tropika bersungguh-sungguh dan 

konsisten, khususnya dari jurisdiksi (sebagai 

ganti kata klien). Pertama peningkatan kepedulian 

seluruh penduduk dan warga masyarakat, di 

kawasan jurisdiksi yang bisa jadi dilakukan dengan 

pendidikan dan penyuluhan tentang hidup bersih. 

Kedua, ilmuwan, peneliti dan industrialis Indonesia 

membantu jurisdiksi dengan menghasilkan dan 

jurisdiksi mampu menerapkan teknologi proses 

maupun teknologi produk yang dapat mendukung 

penurunan deforestasi, meningkatkan counter-

deforestation dan menurunkan emisi. Ketiga, di luar 

jurisdiksi, pemerintah fokus untuk meningkatkan 

pendapatan nasional dengan mobilisasi maksimal 

aset-aset produktif di dalam negeri, termasuk 

mobilisasi tenaga kerja (SDM nasional) dan 

mengurangi sebanyak mungkin hutang negara. 

Meskipun ditinggalkan oleh para inisiator, 

Indonesia dapat masuk ke dalam kelompok 

jurisdictions. Indonesia juga dapat melangkah lebih 

jauh dengan melakukan counter-deforestation. 

Usahanya bukan lagi melakukan forest rehabilition 

1 https://www.freep.com/story/news/politics/ 
2021/04/22/climate-summit-us-uk-norway-
amazon-launch-push-protectforests/7288395002/  
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yang berusaha mengembalikan hutan pada 

kondisi ekosistem awalnya. Untuk masuk di 

dalam kelompok ini, memang harus mematuhi 

persyaratan yang diajukan oleh koordinator 

koalisi LEAF. Salah satunya adalah pelacakan 

dan pemantauan deforestasi dan emisi dengan 

menerapkan standard global.  Juga, kawasan 

jurisdikasi jelas ada dan legal. 

Pakar-pakar Indonesia dapat mendalami ART/

TREES. ART (Architecture for REDD+ Transaction)

telah menyetujui The REDD+ Environmental

Excellence Standard (TREES). TREES menetapkan 

persyaratan untuk penghitungan, pemantauan, 

pelaporan dan verifikasi pengurangan emisi Gas 

Rumah Kaca (GRK) dari kegiatan REDD+ pada skala

yurisdiksi dan nasional. Tentu saja ada keberatan-

keberatan, namun negosiasi global dapat digalang 

untuk tujuan pengurangan deforestasi tersebut.  

Pernyataan John Kerry tentang kolaborasi 

pemerintah dan  dunia swasta (dan siapa saja yng 

bermnat) dan mengelola deforestasi dan emisi juga 

dapat dilakukan Indonesia, dengan membangun 

kerjasama antara pemerintah dengan swasta 

nasional  bidang kehutanan atau bidang-bidang 

yang gayut,  atau swasta yang bersedia membangun 

hutan sebagai ekspansi bisnisnya.  Dengan UU Cipta 

Kerja yang mengundang investasi, mestinya ada 

perbaikan di dalam proses perijinan membangun 

hutan tanaman di kawasan-kawasan hutan yang 

terdegradasi.  Usaha ini pernah dijalankan di era 

Orde Baru (era pra UU 41/1999) dan hasilnya selain 

terbentuknya hutan tanaman industri juga industri 

yang bahan bakunya di supply oleh hasil hutan 

tanaman industri itu.   

Dampak ikutan yang utama adalah mening-

katnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 

tanaman industri itu berkat peluang kerja pada 

usaha hutan tanaman industri dan peluang 

berusaha pada pekerjaan pelayanan usaha kelola 

hutan industri tersebut. Dampak ikutan berikutnya 

berupa perbaikan lingkungan (perubahan kawa-

san hutan rawang menjadi hutan produktif) 

menyebabkan masuknya hewan-hewan liar yang 

dapat diburu untuk diambil dagingnya (bush meat).  

Berikutnya adalah produk madu dari lebah liar yang 

memperoleh makanaan dari bunga hutan tanaman.  

Kini, dengan perkembangan teknologi hasil hutan 

tanaman industri dapat menjadi energi terbarukan 

(renewable energy). Belum lagi peluang wisata, bila 

pengusaha mampu membangun kawasan wisata 

pada  ekosistem hutan tanaman tersebut.  

PENUTUP 

1. Baru-baru saja pada skala global, dibentuk

sebuah inisiatif baru dalam mengurangi

deforestasi dan emisi, dilakukan antara

pemerintah dan swasta.

2. Koalisi ini sangat peduli dengan kesehatan

hutan tropika karena fungsinya sebagai paru-

paru dunia.

3. Koalisi ini sangat peduli dengan pengurangan

deforestasi dan emisi pada kawasan jurisdiksi,

yaitu kawasan yang legal secara hukum.

4. Indonesia juga dapat membuat LEAF Nasi-

onal-kerjasama pemerintah dan swasta

nasional ataupun siapa saja, untuk akselerasi

pengurangan dan pencegahan deforestasi.

Hutan terjaga
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PENGAYAAN DENGAN JENIS ASLI UNTUK 
KELESTARIAN USAHA DALAM UPAYA 

RESTORASI HUTAN TROPIKA
Oleh : Prof. Dr. Ir. Moch. Sambas Sabarnurdin, M.Sc. dan 

Dr. Widiyatno, S.Hut., M.Sc.
(Laboratorium SILVA Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada)

Di jaman ini, istilah aforestasi mupun reforestasi 

sudah kalah pamor dengan istilah restorasi, 

walaupun kesemuanya itu ada dalam kerangka 

rehabilitasi hutan. 

Restoration adalah proses pemulihan eko-

sistem atau habitat ke struktur dan komposisi 

aslinya. Restorasi membutuhkan pengetahuan rinci 

tentang spesies asli, fungsi ekosistem, dan proses 

interaksi yang terlibat. Restorasi harus mengacu 

kepada kondisi sebelumnya sebagai referensi 

untuk kondisi masa depan yang diinginkan. Dalam 

pengertian kondisi sebelumnya ini termasuk 

juga peran hutan selama ini untuk kesejahteraan 

masyarakat lokal. Regenerasi hutan sebagai tujuan 

penting setiap perawatan silvikulturl adalah 

bagian dari restorasi ekologis, dalam transisi 

menuju komposisi spesies  o, yuk meningkatkan 

keanekaragaman hayati.

Perlakuan silvikultur dirancang juga se-

bagai model rehabilitasi terhadap kondisi 

kerusakan yang dialami suatu tegakan. Dalam 

restorasi fokusnya tidak hanya melindungi 

hutan untuk kepentingan masyarakat tapi juga 

harus mendukung pembangunan desa atau lebih 

tepatnya menyumbang dalam proses mengurangi  

kemiskinan “Without poverty reduction, forests 

cannot be green and without a green economy, poverty 

cannot be reduced.

Dalam membangun hutannya ahli silvikutur 

selalu mempertimbangkan bahwa hutan yang di- 

bangunnya itu harus produktif, dapat dilestarikan 

dan diterima masyarakat Ini semua bias dicapat de- 

ngan labih cepat apabila juga menggunakan prinsip 

close to nature silvicuture yang dimodifikasi dengan 

menggunakan teknik intensifikasi yang tersedia.  

Perawatan silvikultur akan mempengaruhi 

kesehatan hutan secara umum dan karena pengaruh  

hutan itu melintasi batas geografi maka tindakan 

ini juga bias bernilai kepentingan global dalam 

mengurangi dampak perubahan iklim. Tulisan ini 

mecoba melihat perkembangan teknik silvikultur 

intensif dalam mengkayakan hutan tropika paska 

tebang. 

KEADAAN HUTAN, DAN IMPIAN 
LAMA PERANCANGAN.

Hutan alam (tropical rainforest) Indonesia 

adalah ekosistem yang mempunyai biodoversitas  

tinggi, berfungsi sebagai sistem penyangga Prof. Dr. Ir. Moch. Sambas Sabarnurdin, M.Sc.
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kehidupan sekaligus sumber kemakmuran 

rakyat (UU 41 tahun 1999; Sodhi et al. 2004). 

Sayangnya nilai hutan alam itu menurun dari 

waktu kewaktu akibat berbagai desakan menjadi 

peruntukan lain yang terencana ataupun tidak 

rencana. Rimbawan sendiri sebenarnya sudah 

mengantisipasi perubahan itu dengan menyisihkan 

hutannya untuk kebutuhan masa datang dengan 

menyisihkan bagian APL (area untuk penggunan 

lain); Rancangan hutan indistri sudah dibatnya 

sejak tahun 1957. Buku Rancangan Hutan industri 

tahun itu menyiratkan bahwa ada niatan  bahwa 

di masa depan hutan tanaman industri akan  

menjadi andalan sumber kayu sedangkan hutan 

alam berangsur angsur akan dibiarkan utuh untuk 

sebesr besarnya sumber kehidupan manusia dan 

lingkungannya. Pemanfataan hutan akan  me-

ngikuti prinsip pemanfaatnya serba guna karena 

memang hutan itu multi values. 

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN 
HUTAM TROPIKA

Selama pelaksanaan sistem sistem silvikultur 

di Indonesia, beberapa kelemahan telah muncul 

yang menuntut penagnana secara ilmiah. Areal 

yang dipanen pada masa lalu di bawah sistem 

TPTI harus dikelola dengan teknik silvikultur 

saat itu sedang ditingkatkan dengan teknik yang 

sekarang sedang dikembangkan di Indonesia. 

Sistem alternatif yang diperkenalkan itu masih 

perlu diuji secara komprehensif, baik dari aspek 

teknis maupun ekologisnya. Beberapa temuan 

lapangan telah menghasilkan informasi yang cukup 

tentang aspek utama yang ddituju, tetapi  masih 

dibutuhkan informasi yang lebih banyak untuk 

mengoptimalkan teknik di lapangan.

FAKTA 

Bagaimanapun hutan telah mengalami eks-

ploitasi yang berlebihan dan kebakaran hutan yang 

berulang. Sebagai ilustrasi pada tahun 1992 jumla 

IUPHHK-HA adalah 580 unit dengan luas 61,38 juta 

ha menghasilkan produksi kayu sebesar 26,05 juta 

m3, sedangkan pada tahun 2018 jumlah IUPHHK-

HA sebanyak 254 unit (turun 56%) dengan 18,93 

juta ha (turun 69%) dan menghasilkan produksi 

kayu sebesar 5,9 juta m3 (turun 77%). 

Untuk mewujudkan hutan tanaman industri, 

perlu dilakukan pendekatan yang lebih praktis 

tetapi produktif. Kegiatan dasarnya berpangkal 

pada prinsip pengkayaan (enrichment planting) 

dengan jenis yang asli, namun harus melalui 

langkah langkah standar memodifikasi pemuliaan 

pohon untuk mendapatkan sumber genetik 

yang lebih baik. Jenis asli terpilih ini bergantung 

kepada referensi komposisi aslinya. Dengan 

perlakuan seperti ini keberhasilan perakitan 

kembali komunitas asli dapat diprediksi. Untuk 

hutan tropika ini dipilih jenis Meranti memang 

merupakan andalan utama pengusahaan hutan 

sebelumnya. Dim lokasi yang lain seperti di Papua 

mungkin merbau atau kayu arang untuk di Sulawesi

Beberapa jenis tanaman potensial yang terpilih 

dapat dikembangkan diantaranya adalah Shorea 

leprosula, S. parvifolia, S. platyclados, S. johorensis, 

S. macrophylla dan S. stenoptera  yang mempunyai

riap yang lebih tinggi (rerata riap diameter > 1,7

cm/tahun) (Soekotjo 2009; Widiyatno et al. 2011,

2014; 2020). Pegkayaan dengan jenis  meranti  akan

menghasilkan potensi standing stock> 200 m3/

ha dengan rotasi 25-30 tahun (Soekotjo, 2009).

Dr. Widiyatno, S.Hut., M.Sc.
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Hal ini didasarkan pengalaman lapangan bahwa 

pertumbuhan Shorea leprosula (umur 13 tahun) dan 

S. johorensis (umur 15 tahun) masing-masing adalah 

25 cm dan 30 cm. Peningkatan produktivitas hutan 

ini disebabkan karena digunakannya teknilogi 

intensifikasi silvikultur yang dikenal dengan nama 

SILIN. Jenis dan klon dipterokarp unggul terbukti 

mampu meningkatkan pertumbuhan diameter 

tanaman hingga> 1,7 cm/tahun (Soekotjo 2009; 

Widiyatno et al. 2013; 2014; 2020) dibandingkan 

pertumbuhan meranti alam (natural regeneration), 

yang hanya berkisar 0,2-0,4 cm/tahun (Sist and 

Nguyen-The 2002); Bischoff et al. 2005).

Hasil analisis financial penanaman peng-

kayaan dengan menggunakan meranti pada 

sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) 

memberikan nilai kelayakan usaha dengan nilai 

NPV positif, BCR > 1 dan dengan IRR >30% (Aji 

2009; Yuniati 2011). Keuntungan secara sosial 

dari kegiatan pelaksanaan SILIN meranti adalah 

penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 0,66-1 

orang/ha, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan 

karena pelaksanaan SILIN meranti cenderung 

kegiatan pembangunan hutan yang bersifat pa-

dat karya (Yuniati dkk 2009). Analisis tersebut 

menunjukkan bahwa SILIN meranti memiliki 

kelayakan komersial dalam pengelolaan hutan 

tropis lestari dan menekan laju kerusakan hutan 

tropis Indonesia.

PELA JARAN YANG  
BISA DIPETIK 

Dari aspek vegetasi, implentasi SILIN ternyata 

tidak merubah struktur vegetasi hutan alam; 

setelah 10 tahun setelah penanaman terbukti 

mampu mengurangi tingkat erosi tanah dan aliran 

permukaan tanah masing-masing sebesar 76% dan 

62% dan status kesuburan tanah tetap terjaga  dan 

berkontribusi dalam mempertahankan  fauna hutan 

alam tropis (Suryatmojo et al. 2014; Widiyatno et al. 

2014)  Sedangkan keragaman genetik meningkat 

nilainya sampai 12% dibandingkan permudaan 

alam biasa (Widiyatno et al. 2016).

Fakta fakta tersebut diatas menunjukkan 

bahwa penerapan teknik silvikultur intensif pada 

hutan alam secara prinsip sejalan dengan  langkah 

nyata dari pemerintah yang tetap berupaya menjaga 

kelestarian pengelolaan ekosistem hutan alam dan 

berkomitmen untuk melaksanakan NDC sesuai 

janjinya ke United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC).
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Pemerintah Indonesia menampakkan keserius-
annya dalam menangani berbagai dampak dan 

akibat perubahan iklim mempengaruhi kualitas 
kehidupan masyarakat dengan menerbitkan Per-
pres 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK 
untuk NDC dan Pengendalian Emisi GRK dalam 
Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai 
dasar penyelenggaraan NEK dan sebagai pedoman 
pengurangan Emisi GRK melalui kebijakan, 
langkah, serta kegiatan untuk pencapaian target 
NDC dan mengendalikan Emisi GRK dalam 

pembangunan nasional.

APA ITU NDC?
NDC adalah singkatan dari Nationally Deter-

mined Contribution atau Kontribusi yang Ditetapkan 
secara Nasional. NDC adalah komitmen nasional 
bagi penanganan perubahan iklim global dalam 
rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas 
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement 
to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change).

APA TARGET NDC?

1. menetapkan kebijakan dan langkah serta
implementasi kegiatan sesuai komitmen
Pemerintah berupa Pengurangan Emisi GRK
29% (dua puluh sembilan persen) sampai

dengan 41% (empat puluh satu persen) pada 
tahun 2030 dibandingkan dengan Baseline 
Emisi GRK; dan

2. membangun ketahanan nasional, kewilayahan,
dan masyarakat dari berbagai risiko atas
kondisi perubahan iklim atau Ketahanan Iklim.

APA ITU NEK?
NEK adalah kependekan dari Nilai Ekonomi 

Karbon. NEK adalah nilai terhadap setiap unit 
emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan 
manusia dan kegiatan ekonomi.

APA ITU GRK DAN EMISI GRK?
GRK adalah singkatan dari Gas Rumah Kaca. 

Gas Rumah Kaca adalah gas yang terkandung 
dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, 
yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi 
inframerah. Sedangkan Emisi GRK adalah lepasnya 
Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area 
tertentu dalam jangka waktu tertentu.

APAKAH ITU  
PERDAGANGAN KARBON?

Perdagangan Karbon adalah mekanisme ber-
basis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui 
kegiatan jual beli Unit Karbon. Unit Karbon adalah 
bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat 
atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 
1 (satu) ton karbondioksida yang tercatat dalam 
SRN PPI. Perdagangan Emisi adalah mekanisme 

PERATURAN PRESIDEN 
NOMOR 98 TAHUN 2021 

TENTANG: PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI 
KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET 

KONSTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA 
NASIONAL DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH 

KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh : Pengasuh MRI
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transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi 
melebihi Batas Atas Emisi yang ditentukan.

Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi 
Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca 
tersebut ada sebagai langkah untuk melakukan 
pelindungan masyarakat dari efek perubahan 
iklim. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah 
perlindungan masyarakat seperti yang disebutkan 
dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 
65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon 
untuk Pencapaian Target Kontribusi yang di-
tetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi 
Gas Rumah Kaca dalam Pembangungan Nasional 
ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 
tanggal 29 Oktober 2021. Peraturan Presiden 
Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target 
Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan 
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam 
Pembangungan Nasional diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh Menkumham 
Yasonna H. Laoly.

Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan NEK dan Pengendalian 
Emisi GRK ditempatkan pada Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249. Agar 
setiap orang mengetahuinya.

Perpres 98 tahun 2021 tentang Penyeleng-
garaan NEK dan Pengendalian Emisi GRK 
mencabut:

a. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca; dan

b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas
Rumah Kaca,

LATAR BELAKANG
Pertimbangan Perpres 98 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan NEK dan Pengendalian Emisi 
GRK:

a. bahwa berbagai dampak dan akibat perubahan
iklim mempengaruhi kualitas kehidupan
masyarakat sehingga perlu dilakukan
langkah-langkah perlindungan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 65 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

b. bahwa dalam rangka mengendalikan pe-
rubahan iklim, Pemerintah telah melakukan
ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pengesahan Paris Agreement to the United
Nations Framework Convention on Climate
Change (Persetujuan Paris atas Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengenai Perubahan Iklim) yang didalamnya
memuat kewajiban Pemerintah dalam
kontribusi pengurangan emisi gas rumah
kaca yang ditetapkan secara nasional untuk
membatasi kenaikan suhu rata-rata global di
bawah 2°C (dua derajat celcius) hingga 1,5°C
(satu koma lima derajat celcius) dari tingkat
suhu praindustrialisasi;

c. bahwa karbon sebagai indikator universal
dalam mengukur kinerja upaya pengendalian
perubahan iklim yang direfleksikan dalam
kontribusi yang ditetapkan secara nasional,
selain mempunyai nilai ekonomi yang penting
dan memiliki dimensi internasional utamanya
berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat juga
sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber
daya secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal
33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa nilai ekonomi karbon merupakan salah
satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban
Pemerintah dalam kontribusi pengurangan
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emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b, melalui pemilihan aksi mitigasi 
dan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan 
berkeadilan tanpa mengurangi capaian target 
kontribusi yang ditetapkan secara nasional;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-
mana dimaksud dalam huruf a sampai dengan 
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden 
tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Kar-
bon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang 
Ditetapkan secara Nasional dan Pe-ngendalian 
Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan 
Nasional;

DASAR HUKUM
Dasar hukum Perpres 98 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan NEK dan Pengendalian Emisi 
GRK:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 
tentang Pengesahan United Nations Framework 
Convention on Climate Change (Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3557);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pengesahan Paris Agreement to the 
United Nations Framework Convention on 
Climate Change (Persetujuan Paris atas Kon-
vensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
204, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5939);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6134);

ISI PERPRES 98 TAHUN 2021:
Salinan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi 
Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang 
ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi 
Gas Rumah Kaca dalam Pembangungan Nasional, 
selengkapnya dapat dibaca dan diunduh dari https://
rimbaindonesia.id/wp-content/uploads/2021/12/
Perpres-Nomor -98-Tahun-2021.pdf

Sumber Referensi:
1. https://www.jogloabang.com
2. https://jdlh.setneg.go.id
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IR. IDI BANTARA, S.HUT.T, M.SC.,IPU
Oleh : Dr. Ir. Anung Setyadi, MM, IPU

(Pengasuh MRI)

PENDAHULUAN

Idi Bantara, pria kelahiran Klaten 20 Agustus 
1966, dari orang tua bernama Bapak Pratomo dan 
Ibu Harini, mungkin kurang akrab bagi kebanyakan 
orang, namun, bagi kalangan yang punya perhatian 
di bidang rehabilitasi hutan, tak asing lagi dengan 
sosoknya. Panggilan akrabnya Idi dikenal sebagai 
Penyuluh Kehutanan karena dari jabatan fungsional 
ini karirnya dimulai, tentu bukan karena tugasnya 
di bidang kehutanan. Melainkan kecintaan dan 
kegigihannya untuk mengajak warga membuat 
hutan dan lahan yang masih kritis bahkan rusak 
dan konflik  menjadi produktif.

Setelah tamat Sekolah Pertanian Pembangunan 
tahun 1985, di Solo, keinginan melanjutkan kuliah 
ternyata urung, karena harus mengikuti orang 
tuanya yang bertugas sebagai guru SMP di Timor 
Timur, dan baru mendapat kesempatan kuliah pada 
tahun 1997 melalui program karya siswa di Fakultas 
Kehutanan IPB, di jurusan Budidaya Hutan.  Tahun 
2006 hingga tahun 2008 melanjutkan Strata Dua di 
Magister Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir dan 
Daerah Aliran Sungai (MPPDAS) Fakultas Geografi 
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Menikah pada tahun 1994 dengan Vonny 
Konny Panungkelan gadis Minahasa Selatan saat 
berjumpa di Timor Timur, dan dikarunia 3 orang 
anak: Ernowo Wicaksono lahir di Ermera, Valdi 
Erlambang lahir di Minahasa dan Tiktani Grandis 
Pangestuti lahir di Solo.

PERJALANAN KARIER DAN 
PENGALAMAN KERJA

Setamat sekolah tahun 1995, Idi Bantara 
memulai belajar sebagai Penyuluh Penghijauan 
Lapangan (PLP) di Sub Balai Rehabilitasi Lahan 
dan Konservasi Tanah Dili Same Timor Timur.  

Penempatan kerja 
pertama dijalani di 
desa Hera Kecamatan 
Dili Timur, Kabupaten 
Dili. Di usianya yang 
masih tergolong sangat 
muda belia dan dengan 
segala keterbatasan 
pengalaman dan
keterbatasan sumber 
daya yang ada di 
pedesaan, ia sudah 
harus menghadapi tantangan alam, beradaptasi 
dengan budaya baru, juga kondisi politik di Timor 
Timur yang masih belum menentu, Idi, harus 
tinggal di desa mendampingi kelompok tani di 
lapangan, melaksanakan kegiatan penghijauan, 
melatih petani dengan tekun dan sabar. Masyarakat 
setempat sangat menerima, tidak terlalu lama 
beradaptasi sambil belajar bahasa daerah, sudah 
menjadi bagian aktifitas di kampung tempat 
tinggalnya, dalam waktu satu bulan sudah banyak 
kegiatan sosial yang diikutinya, bahkan sempat 
diberi tanah oleh tokoh adat setempat sebagai 
tanda anak yang disayang. Dengan keterbatasan 
dalam segala hal, Idi muda menumpang di rumah 
bapak Mateus de Carvalo yang saat itu menjabat 
sebagai kepala kampung Akanunu, kebetulan beliau 
sudah cukup lancar berbahasa Indonesia sehingga 
komunikasi tidak menjadi penghalang. Setelah 
menjalani tugas selama satu tahun dan karena 
terbatasnya petugas dan tuntutan pekerjaan harus 
mutasi ke tempat tugas baru di Kabupaten Ermera, 
di kabupaten inilah pendalaman kerja cukup lama 
sampai berakhirnya pengabdian di Timor Timur 
karena hasil jajak pendapat tahun 1998 kita harus 
meninggalkannya. Setelah pisah Timor Timur Idi 
Bantara dimutasi di Balai Pengelolaan DAS Solo 
sebagai pejabat fungsional Pengendali Ekosistem 
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Hutan (PEH). Segudang pengalaman hidup dan 
kehidupan masyarakat Timor Timur bagi Idi 
Bantara sangat mengesan dan banyak memberikan 
pelajaran berarti dalam pekerjaan ditempat baru. 
Bagaimana Idi mampu beradaptasi agar diterima 
masyarakat di daerah baru; bagaimana cara 
meyakinkan masyarakat melalui demplot teknik 
yang sesuai perkembangan dan harapan masyarakat 
setempat. Pengalaman itulah yang menjadi bekal 
berharga hingga saat ini, membuatnya cepat 
beradaptasi menghadapi permasalahan lapangan, 
mengelola konflik lahan dan membagi waktu untuk 
kegiatan lainnya.  

Kunjungan Menteri Kehutanan Bapak Zulkifli 
Hasan tahun 2012 ke persemaian permanen 
(PP) Solo, dimana saat itu Idi Bantara sebagai 
manajernya, kesan positif  dari Menteri terhadap 
persemaian beliau meminta agar Kepala Balai Bapak 
Ir.  Muswir Ayub disertai manajer persemaian Idi 
Bantara  untuk membagi pengalaman di BPDASPS 
WSS, disinilah karier struktural Idi Bantara 
dimulai sebagai Kepala Seksi Kelembagaan. Genap 
menjalani tugas di Lampung selama 4,5 tahun, 
diberi amanah untuk menduduki jabatan sebagai 
Kepala Balai di Provinsi Babel dan akhirnya tahun 
2019 dimutasi kembali ke BPDASHL WSS hingga 
sekarang.

Ayah dari tiga orang anak ini tergolong 
orang yang tak kenal lelah. Bagaimana tidak, 
dalam kesehariannya, selain menjadi kepala Balai 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih 
Way Sekampung (BPDASHLWSS) yang sarat dengan 
rutinitas birokrasi dari pagi hingga sore hari, tidak 
jarang hari libur atau setiap malam hari harus 
bisa membagi waktu dan menerima tamu hingga 
larut malam bahkan sampai subuh. Sebagian 
besar sahabat yang sering berdiskusi adalah para 
kawula muda yang peduli terhadap kemajuan 
petani hutan, selain dari kalangan muda usia, juga 
sesepuh, tokoh masyarakat, dosen juga mahasiswa. 
Mereka adalah masyarakat yang dalam jiwanya 
masih punya “cinta akan hutan dan lahan”. Idi, 
rela sebagian rumah dinasnya sebagai tempat 
berkumpul, dijadikan koleksi tanaman unggul lokal 
dan sebagai tempat ngobrol dan pelatihan praktis 
bagi masyarakat. Bagi Idi berkumpul dengan para 
penggiat adalah “oksigen segar penyemangat yang 
sangat berharga”, mereka umumnya orang-orang 
yang berani menghadapi kenyataan dan tidak takut 
gagal.

KESUKSESAN IDI BANTARA

Wujud kesuksesan Idi Bantara dalam memim-
pin instansinya adalah munculnya dukungan dari 
banyak tokoh masyarakat di setiap wilayah kesatuan 
hutan di wilayah kerjanya dan dukungan dari 
instansi lain. Dari banyak kelompok tani hutan yang 
telah bekerja sama, telah banyak dirasakan oleh 
petani, terbukti fasilitas kegiatan yang diberikan 
kepada mereka sudah banyak menghasilkan petani 
sukses, mereka menjadi kelompok yang benar-
benar menjaga hutan dan mereka umumnya juga 
mandiri. Hal ini yang menguatkan cara kerja Idi 
Bantara bahwa orang pinggiran hutan juga bisa 
berkarya dan menghasilkan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Tidak sedikit dari petani 
yang mendapat penghargaan di tingkat nasional 
seperti kalpataru, lomba Wana Lestari, bahkan satu 
kelompok wanita tani di kabupaten Lampung Barat 
mendapat penghargaan internasional dari Ratu 
Inggris melalui kegiatan SCBFWM. Karena keahlian 
mereka, beberapa diantaranya sering juga diundang 

Penanaman Alpukat dengan Jagung pola Agroforestry.
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sebagai pelatih di berbagai daerah di Indonesia, 
seperti pengembangan gaharu bioserum lampung, 
agroforestry kopi, kelembagaan petani hutan, 
mangrove, dan lain lain. Petani hutan Lampung di 
tahun 2021 ini juga disibukkan banyak kedatangan  
tamu karena viralnya Alpukat Lampung, bahkan 
ketua DPR RI ibu Puan Maharani pada Hari Bumi 
tanggal 22 April 2021, beliau mengundang khusus  
petani alpukat Lampung untuk menanam alpukat 
Siger Sibatu bersama beliau di sisi kiri pintu masuk 
utama halaman gedung DPR RI. Berkat kontribusi 
Idi, Kelompok Tani Hutan bisa mandiri, dan yang 
paling membahagiakan menurut Idi, mereka mam-
pu memandirikan kelompok lainya secara swadaya.

Paradigma lapangan selalu berubah dan 
Idi Bantara juga selalu aktif menjelaskan secara 
informal ke semua pihak dan mengajak karyawan 
kantornya, bagaimana kita harus merubah orientasi 
dari cara image “proyek penanaman” menjadi 
“investasi pohon yang memakmurkan”.

Kepingin tahu sebenarnya mengubah keadaan 
itu seperti apa, bahwa kegiatan rehabilitasi ini 
nantinya harus bisa menarik simpati setiap 

kelompok tani hutan dimanapun, karena Idi 
Bantara berpandangan: “siapapun manusia ingin 
hidupnya kecukupan dan memiliki hubungan 
sosial yang luas, sejahtera dan damai”, tegasnya. 
Berbekal cita-cita untuk suksesnya rehabilitasi 
hutan, Idi Bantara turun memimpin langsung 
tim teknis yang dibentuk bersama pejabat di 
bawahnya, karena bagaimanapun pegawai/staf  
juga ingin citra pekerjaannya berhasil. Spirit yang 
ditanamkan adalah bahwa “pekerjaan harus 
menghasilkan manfaat dan jejaring”. Strategi ini 
bisa meningkatkan simpati kelompok tani hutan, 
selain itu juga dapat memberi kebanggaan dan 
eksistensi dari para pelaksana di lapangan.

Dari pengalaman di dua Balai yang sudah 
dipimpinya, yaitu di Bangka Belitung dan di 
Lampung, permasalahan internal dan eksternal 
relatif sama. Inilah tantangan kerja era baru, 
bagaimana menciptakan satu semangat sukses 
yang berbasis “peran aktif petani”, ini menjadi 
kunci pelayanan kami.

“Kami membentuk mindset dengan ide-ide 
baru, mengubah pola kebiasaan cara bekerja bukan 
objek bantuan, tetapi sebagai peluang usaha yang 
memang akan dibutuhkan pada masa mendatang, 
salah satunya hasil hutan bukan kayu,” kenangnya. 
Bukan Idi jika mudah menyerah, pria berusia kepala 
lima ini terus berpikir agar kantor yang ia pimpin 
bisa berjalan sesuai harapannya. Ia memberikan 
tanggung jawab kepada stafnya berdasarkan pada 
latar belakang pengalaman, naluri, minat dan bakat 
masing-masing. Dengan cara itu, setiap staf akan 
aktif karena mereka menyukai tanggung jawabnya.

PELA JARAN BERHARGA DARI 
HUTAN REGISTER 38 KPHL 
GUNUNG BALAK.

Tantangan tugas di setiap tempat mendapat 
pengalaman yang berbeda beda, namun akar 
masalah relatif sama, umumnya adalah masalah 
sosial tentang “sumber penghidupan”. Kawasan 
hutan lindung register 38 Gunung Balak di 
Provinsi Lampung menjadi pengalaman yang unik, 
dimana masyarakat sudah berpuluh-puluh tahun 
mengalihfungsikan hutan sebagai ladang tanaman 

Alpukat yang sudah berbuah hasil binaan dan  
tangan dingin Adi Bantara
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semusim, juga perjuangan melepaskan diri dari 
kawasan hutan sering terlontar dari mereka, wajar 
jika tanah menjadi subyek penting yang sering 
menjadi sumber daya konflik diantara pemangku 
kepentingan. Misalnya konflik adanya makelar/calo 
tanah yang umumnya didukung oleh oknum ormas/
parpol yang memperjualbelikan tanah Kawasan 
hutan dan membantu penerbitan sertifikat pada 
tanah tersebut.  

Di kawasan ini terdapat 4 desa definitif yang 
sudah berjalan sebagaimana pemerintahan desa 
lainya. Begitu kompleksnya masalah cara-cara yang 
biasa-biasa tidak mungkin mampu menyelesaikan 
maksud dan tujuannya. Jalan bercabang sangat 
banyak, tinggal memilih mana yang paling tepat. 
Maka melalui jalur personal dan melalui cara 
informal Idi lakukan hingga menemukan satu dua 
orang yang memiliki kesamaan pandang, kebetulan 
sama sama sebagai penggiat tanaman. Semua 
dilakukan Idi Bantara sendirian untuk menjaga 
nyamannya komunikasi. Gayung Pun bersambut 
dilanjutkan ngopi sambil ngolah pikir menemukan 
kesepahaman tentang pelestarian hutan di gunung 
balak.

Pertemuan dengan kelompok pun disepakati, 
dengan agenda yang ringan sambil ngobrol bareng, 
ada pepatah “banyak jalan menuju Roma”. 
Terilhami pepatah tersebut, solusi awal akhirnya 
juga dapat ditemukan yaitu ada satu pohon unggul 
di dalam Kawasan hutan register 38 jenisnya adalah 
buah alpukat yang memiliki kekhasan penampilan, 
rasa, warna dan berat buahnya. Berangkat dari 

pohon alpukat milik saudara Anto yang juga ketua 
dan panutan petani, di Desa Giri Mulyo, Kecamatan 
Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 
dimulailah menyusun rencana yang diaktualisasi 
dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan .

Proses panjang mengajak masyarakat hutan 
register 38 bukan soal mudah, persoalan ini juga 
sudah sering dilakukan oleh Tim Pusat dan Daerah 
tentang konflik kawasan. Prakondisi kegiatan 
dengan pendekatan sangat personal dalam kurun 
delapan bulan dapat menghasilkan simpati 
beberapa orang petani. Setelah diidentifikasi 
dan didata oleh tim teknis, ternyata hanya ada 
16 orang yang benar-benar mau mengikuti 
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, luas yang 
disediakan petani hanya 15 ha. Lokasi yang ditunjuk 
ternyata juga masih terdapat pertentangan tinggi 
diantara masyarakat, sebagian besar menolak 
adanya kegiatan kehutanan, sehingga lokasi yang 
disiapkan seharusnya dalam satu petak utuh, 
ternyata terpencar pencar tidak dalam satu blok 
atau petak. Dengan kondisi demikian dan untuk 
menjaga kepercayaan akan kesungguhan, kegiatan 
tetap dilaksanakan, walau tidak dalam hamparan 
yang utuh, namun inilah fakta dan solusi yang 
harus ditempuh. Mereka menamakan demplot   
dengan sebutan “Model Penanaman New RHL”. Idi 
Bantara sebagai penanggungjawab tetap meyakini, 
bahwa cara demikian akan didukung kelompok 
berikutnya. Dengan cara model RHL daerah 
konflik ini, sedikit harapan relatif sudah tercapai, 
yaitu sudah mempunyai media komunikasi akrab 
untuk meyakinkan niat baik dari pemerintah. Jika 
satu kelompok sudah berjalan dengan sungguh-
sungguh dan sesuai komitmen bersama, maka 
diyakini akan mampu mempengaruhi pihak lain 
untuk mengikutinya. Naluri lapangan selalu berkata 
“masalah kawasan hutan bukan masalah teknis 
tetapi masalah trust”. Persoalan kepercayaan tidak 
juga dapat didekati hanya dengan diskusi dan 
sosialisasi, tetapi harus ada hasil setiap rencana. 
Areal seluas 15 ha adalah momentum penting 
untuk meraih ratusan bahkan ribuan hektar luas 
berikutnya. Momen ini ditindaklanjuti dengan 
menyiapkan dana kegiatan, sedangkan jenis bibit 

Ketua DPR RI saat melakukan penanaman bibit alpukat Siger 
1 di halaman Gedung DPR RI Jakarta, tanggal 22 April 2022 

pada Peringatan Hari Bumi Sedunia.
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pohon mengikuti apa yang dikehendaki petani, 
dan mereka hanya memilih jenis alpukat lokal asli  
Girimulyo, alpukat tersebut mereka beri nama  
“Siger Sai Sibatu” yang artinya menjadi simbol 
seperti mahkota (siger) yang dipakai pengantin 
putri di Lampung, berkulit kuning saat masak, 
buahnya berat dan hanya ada satu (sai) di Indonesia. 
Pola tanam yang kita tetapkan adalah agroforestry 
dimana mereka tetap menanam tanaman semusim: 
jagung atau ubi kayu tetapi diantaranya juga 
ditanam pohon alpukat. Sesuai ketentuan yang 
ditanam harus minimal 400 batang alpukat/ha, 
karena keterbatasan anggaran maka bibit yang 
disiapkan berupa bibit sambung/vegetatif sebanyak 
200 batang dan bibit dari perbanyakan generatif 
200 batang. Jarak tanam yang disepakati adalah 2,5 
x 10 m, pelaksanaan dilakukan melalui swakelola 
kelompok.  Untuk menjamin keberhasilan lapangan 
dan kelembagaan, juga dilakukan pendampingan 
intensif agar mereka mampu merancang lahan, 
pembuatan bibit, penanaman dan pemeliharaan 
serta cara mengevaluasi hasil kerjanya di masing 
masing lahan secara sensus, selain pendampingan 
kelembagaan dari KPHL Gunung Balak melalui 
Penyuluh Kehutanan.

Diawali dana bantuan yang ditransfer langsung 
ke rekening kelompok sebesar Rp 97 juta mereka 
saling percaya, percaya karena masyarakatnya 
melaksanakan sesuai rancangan dan percaya 
karena aparatnya tulus tanpa pamrih. Langkah 
awal ini ternyata mengundang simpati masyarakat, 
hingga perkembangan sampai saat ini semua 
Kawasan hutan di register 38 seluas 22.900 ha telah 
siap mensukseskan kegiatan rehabilitasi hutan. Apa 
yang dapat kita petik dari kawasan hutan register 38 
ini, bahwasannya mereka adalah modal SDM yang 
tangguh bagi kelestarian hutan, terbukti mereka 
memang orang-orang hebat, mungkin tanpa sadar 
kita pernah cuek kepada mereka, atau kita kurang 
memberi akses secara baik sehingga prasangka, 
goyangan isu negatif seringkali membuat mereka 
ragu dan selalu ragu kepada kebaikan aparat 
pemerintah. Mereka ternyata sumber daya manusia 
sekitar hutan yang mampu mengerjakan, kreatif 
dan penuh tanggungjawab. Terbukti, tidak hanya 

hutan yang ditanami pohon, tetapi indukan 
unggulan alpukat asli kawasan hutan register 38 
juga dikembangkan sebagai usaha pembibitan 
rumah tangga. Pemilik genetik alpukat yang 
juga ketua KTH Agro Mulyo Lestari lebih populer 
dengan AML ikhlas memberikan materi genetik 
untuk pemberdayaan masyarakat, bahkan selalu 
membimbing jika anggotanya mendapat masalah 
teknis tanaman. Saat ini tercatat tidak kurang 100 
pembibit rumah tangga di desa Girimulyo, juga 
diikuti desa tetangga lainnya.  

Sangat produktif, selama kurun waktu dua 
tahun berjalan, secara swadaya mereka sudah 
mampu menghasilkan lebih dari 500.000 batang 
bibit alpukat sambung unggul, sebagian juga 
sudah terjual di wilayah lain di Lampung, tercatat 
dalam buku mutasi bibit kelompok, sebanyak 
300.000 batang sudah terjual, “satu batang bibit 
mereka jual Rp 25.000”. Kepercayaan RHL dari 
masyarakat juga mampu menumbuhkan inovasi 
dan kreatifitas baru, berdampak pada pendapatan 
petani RHL. “Terhitung selama kurun waktu 
satu setengah tahun ini, satu kelompok tani AML 
mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 7,5 
miliar,”: ujar Idi. Jika bibit yang dibeli masyarakat 
dikonversi ke bantuan RHL, maka dampak swadaya 
petani melaksanakan RHL pada kasus ini mencapai 
luas 750 ha, jauh lebih besar dari bantuan yang 
diberikan oleh Pemerintah.

KEBERHASILAN LAINNYA.

Hingga kini, bisa dikatakan bahwa upaya-upaya 
yang dipimpinnya menghasilkan profesionalisme 

Ibu Puan Maharani (Ketua DPR RI) melakukan penanaman 
alpukat jenis “Siger 1” di halaman DPR RI.
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staf yang mencintai pekerjaanya, juga kelompok-
kelompok tani yang aktif, mandiri dan berprestasi. 
Ini membuktikan bahwa kegigihan Idi Bantara 
selama ini membuahkan hasil  Tak hanya prestasi 
lapangan, beberapa program kerjasama dengan 
pemerintah daerah, perguruan tinggi di Lampung 
juga dilakukan oleh Idi Bantara, ini membuktikan 
bahwa ia dan tim teknis memiliki kepercayaan dan 
profesional. Dikenal sebagai sosok dengan inovasi 
dan pengalaman menangani rehabilitasi hutan dan 
lahan menjadikan sosok Idi Bantara sangat sering 
diundang sebagai pembicara, khususnya membahas 
rehabilitasi lahan bersama masyarakat.

Harapan bersama tim kerjanya yang masih 
ditunggu ledakannya adalah panen raya Alpukat 
RHL. Dengan cara ini diharapkan mampu membuat 
kita bangkit dan tersadarkan akan kayanya 
hutan kita, walau tanahnya kritis, walau konflik 
masyarakatnya tinggi, asal “Tulus dan Sungguh 
Sungguh” akan berhasil dimanapun. Selama diberi 
tanggungjawab akan saya upayakan sungguh-
sungguh untuk memutuskan yang terbaik bagi 
hutan dan lahan, tegas Idi. “Idi berpendapat 
yang disebut kelestarian hutan dan DAS yaitu jika 
partisipasi masyarakat tinggi, sedangkan tingginya 
partisipasi jika mereka mendapat manfaat dari apa 
yang dikelolanya”. Dengan mempertahankan hutan 

alpukat sudah bisa mencapai luas 1.000 ha dari 
yang sudah ditanam 300 ha. Jika setiap hektar 
dengan populasi 400 pohon, dalam setahun alpukat 
memiliki dua kali musim panen dan setiap pohon 
mampu menghasilkan 100 kg/musim. Jika, asumsi 
panen pesimis 100 kg alpukat/pohon/tahun, maka 
setiap tahunnya dapat memanen 40 ton/pohon/
tahun atau sebanyak 40.000 ton pada tahun 
2024/2025, jika semua lancar diperkirakan kawasan 
hutan register 38 sudah mampu berkontribusi 
sebesar Rp 400 miliar. Uang yang tidak kecil bagi 
desa pinggiran hutan. Pertanyaannya, apakah 
cara ini hutan akan berfungsi lestari? ini adalah 
kesempatan baik bersama-sama menggali pe-
ngetahuan dan mengkajinya, secara empirik selama 
ada tonase buah mengalir dari hutan, makna pohon 
pun masih terpelihara dengan baik, semoga dari 
buahnya ini kita terlihat bahwa pohon penghasil 
non kayu mampu memberikan ekosistem hutan 
yang lebih baik.

“di lapangan tidak ada apa-apa kecuali 
harapan, maka apa yang ada harus mampu kita 
jadikan harapan”.

PENUTUP
Saat ini Direktorat Jenderal Pengendalian DAS 

dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sudah melangkah secara 
nyata melalui kegiatan RHL di semua wilayah hutan 
kritis.

Upaya tersebut menunjukkan keseriusan pe-
merintah untuk mewujudkan hutan semakin lestari, 
sekaligus sebagai rintisan untuk menjadikan hutan 
sebagai tempat multi usaha hutan. “Produktivitas 
Hutan Kritis masih sangat rendah. Ini yang 
membuat hutan tidak atraktif secara ekonomi,”.  
Karena itu, Idi menyarankan agar selalu ada inovasi 
untuk meningkatkan kualitas teknologi rehabilitasi 
hutan dan lahan melalui penanaman bibit unggul 
yang diminati masyarakat, pemupukan dan pe-
meliharaan yang tepat. Sehingga hutan terjaga 
karena ada aktivitas produktif yang terbangun 
dalam kelembagaan masyarakat hutan yang saling 
berjejaring usaha.

Alpukat lokal yang berhasil dibudidayakan. 

tetap tumbuh, masyarakat tidak kalah dengan 
para investor. Jadi hutan kritis ini satu jalan untuk 
berjuang. Bahwa kawasan ini punya nilai tawar 
yang sangat tinggi.

Sebagai bukti keseriusan mendampingi petani 
hutan, pada tahun 2022 kita berharap di Kawasan 
hutan register 38 Gunung Balak penanaman RHL 
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BAPAK SOEGIJONO
Oleh : Ir. Soedarto H.S.

(Pengasuh MRI)

Pada penerbitan Maja-

lah Rimba Indonesia 

(MRI) volume 70 ini, ru-

brik Obituari menampil-

kan sosok almarhum 

Bapak Soegijono, seo-

rang pensiunan Pega- 

wai Negeri Sipil (PNS/

ASN) pada Kementerian 

Kehutanan, yang selama 

masih aktif bekerja 

sebagai PNS maupun 

setelah purna tugas 

(pensiun) sampai akhir 

hayatnya telah mengab-

dikan dirinya utk mengu-

rusi, melayani dan mem-

bantu para pensiunan 

PNS di lingkup Kementerian Kehutanan. Pada 

waktu almarhum masih aktif mengabdi sebagai 

PNS, para pegawai Kementerian Kehutanan di Pusat 

hampir semuanya mengenal sosok ini. Meskipun 

almarhum bukan pejabat tinggi, namun karena 

dedikasinya yang tinggi dan keuletannya dalam 

mengurusi dan melayani bidang  kepegawaian, 

menjadikan almarhum orang yang  cukup dikenal 

dan dicari, terutama para pegawai yang bekerja di 

Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Almarhum Bapak Soegijono adalah anak 

seorang petani, dilahirkan di Purworejo Jawa 

Tengah, pada tanggal 14 Juli 1946. Almarhum 

menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Rakyat 

(SR/SD) tahun 1961 dan SMP tahun 1965 di 

Purworejo, dan pada waktu sudah menjadi pegawai 

PNS melanjutkan sekolah di KPAA (Kursus Pegawai 

Administrasi Atas) di 

Jakarta tahun 1984. Al-

marhum Bpk. Soegijono 

mulai bekerja di Direktorat 

Jenderal Kehutanan, De- 

partemen Pertanian tahun 

1966.  Mulai bekerja sam-

pai purna tugas, Bpk. 

Soegijono bertugas di 

Biro Umum, Sekretariat 

Jenderal,  Kementerian 

Kehutanan, bertugas se- 

bagai bendaharawan 

gaji dan juga mengurusi 

santunan kematian. 

Disamping itu almarhum 

juga sering membantu 

para PNS yang purna 

tugas untuk mengurusi pencairan Uang pensiun, 

Tabungan Pensiun (Taspen), Santunan kematian, 

Bantuan perumahan (Bapetarum), dan hal hal 

lainnya yang berhubungan dengan hak hak pensiun.

Selama bertugas telah mengikuti beberapa 

kursus, antara lain Kursus Kepegawaian Ad-

ministrasi Atas (KPPA) tahun 1984 dan Kursus 

Pelatihan Bendaharawan  tahun 1985. 

Tanda Penghargaan yang diterima adalah :

1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun,

2. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, dan

3. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun.

Almarhum bapak Soegijono pensiun sebagai

PNS pada tanggal 01 Agustus 2002, dengan masa 

kerja 36 tahun 5 bulan, dengan pangkat/golongan 

Penata III C. 

Alm. Bpk. Soegijono
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Selepas pensiun sebagai PNS, almarhum masih 

diperbantukan di Biro Umum untuk menangani 

Administrasi PK3P (Perkumpulan Kematian Ke-

luarga Kehutanan Pusat) selama 2 tahun sampai 

dengan 2004. Setelah itu almarhum bergabung 

dan aktif di dalam organisasi Himpunan Pensiunan 

Kehutanan (HPK Pusat dan HPK DKI Jakarta sampai 

akhir hayatnya. (HPK sekarang  berubah namanya  

menjadi PENSHUTINDO-Perkumpulan Pensiunan 

Kehutanan Indonesia).

Kegiatan yang telah dilakukan almarhum  

semasa masif aktif sebagai ASN dilanjutkan dalam 

pengabdiannya di HPK. Pak Soegijono hampir 

setiap hari hadir di kantor HPK Pusat yang berada 

di lantai 2 Gedung Manggala Wana Bhakti Jakarta. 

Di HPK almarhum selain membantu kegiatan 

administrasi rutin organisasi, juga menjalankan 

tugas mengurus pelayanan pensiun janda dan duda,  

dan membantu menguruskan dan menyalurkan 

bantuan/ santunan kepada para pensiunan berupa 

santunan pendidikan/ bea siswa, santunan  kese-

hatan (pengobatan, perawatan) dan santunan 

fakir miskin dan duafa yang dananya berasal dari  

beberapa Yayasan di Kehutanan, yaitu Yayasan 

Sarana Wana Jaya (YSWJ), Yayasan Bina Raharja 

(YBR), Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin 

Kehutanan, dan Yayasan Masjid Nurul Ajam 

Manggala Wanabhakti.

Almarhum pak Soegijono dalam nenjalankan 

tugasnya selalu  bekerja dengan tulus, ramah, rajin, 

tekun, tidak gampang menyerah. Kalau mencari 

alamat sampai manapun dikejar, dicari sampai 

ketemu. Para Pensiunan yang datang ke HPK Pusat 

untuk menyampaikan keluhan atau minta bantuan, 

selalu diterima dengan senyuman yang khas. Dalam 

menyampaikan bantuan kepada orang yg sakit atau 

duafa selalu didatanginya meskipun rumah yang 

dituju cukup jauh dan harus ditempuh dengan naik 

kendaraan umum berganti beberapa kali, kecuali 

apabila alamat yang didatangi bersama dengan 

pengurus HPK Pusat atau HPK DKI, maka pak 

Soegijono selalu menjadi penunjuk jalan.

Dalam setiap acara yang diselenggarakan 

baik oleh HPK Pusat maupun HPK DKI Jakarta 

pak Soegijono selalu ambil peran aktif di dalam 

kepanitiaan, khususnya di bidang kesekretariatan 

dan umum serta ikut nenyelesaikan segala urusan,  

karena pak Soegijono memang orang yang ringan 

tangan dan bertanggung jawab.

Sampai saat sebelum pak Soegijono meninggal,  

masih sempat membantu menguruskan keluarga  

pensiunan kehutanan yg meninggal, mengurus  

santunan kematiannya dan menyampaikannya 

kepada keluarganya.

Bapak Soegijono meninggal dunia pada tanggal  

7 Juni 2021 dalam usia 75 tahun, di Rumah Sakit 

Eka Hospital Tangerang, Propinsi Banten, karena 

sakit terkena wabah pandemi Covid 19. Almarhum  

meninggalkan seorang isteri, 6 orang anak dan 9 

orang cucu, yang beralamat di: Kp. Rancamoyan 

RT.011 RW 005, Kelurahan Cibogo, Kecamatan 

Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dengan meninggalnya pak Soegijono, HPK/

PENSHUTINDO telah kehilangan tenaga yang  

handal. 

Selamat Jalan pak Soegijono.

Semoga almarhum diampuni segala dosa dan 

kekhilafannya, diterima amal ibadahnya, diterima 

disisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dikenang jasa- 

jasanya, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa 

diberikan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan. 

Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.
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CEPU POTENSIAL MENJADI PUSAT 
PEMULIAAN POHON DUNIA

(Bincang-bincang bersama Rimbawan Senior : 
Bapak Ir. H. Hendarsun Sanusiputra)

Oleh : Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA, IPU
(Pengasuh MRI)

BELA JAR KE BERBAGAI PUSAT 
SILVIKULTUR DAN PEMULIAAN 
POHON DUNIA 

Pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, 

Bapak Ir. H. Hendarsun Sanusiputra, mantan Dirut 

Perhutani, Dirjen Pengusahaan Hutan (Dirjen 

PH), serta Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan 

(Dirjen RRL) Kementerian Kehutanan era Menteri 

Bapak Djamaludin Surjohadikusumo, menerima 

kehadiran saya di kediaman beliau di perumahan 

Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan. Kami 

melakukan bincang-bincang dengan beliau dalam 

suasana yang sangat santai dan penuh canda-ria. 

Perbincangan berlangsung di tengah si-

tuasi Ibukota Jakarta yang masih diliputi 

pandemi Covid-19. Beliau fokus menceritakan 

pengalamannya sebagai rimbawan senior yang 

telah malang melintang di dunia kehutanan dan 

berkeliling ke berbagai negara. Lebih fokus lagi 

Bapak Hendarsun membicarakan mengenai pusat-

pusat unggulan silvikultur dan pemuliaan pohon 

yang ada di mancanegara. Dengan melakukan 

pembandingan terhadap pusat-pusat unggulan 

dunia tersebut, beliau memimpikan bahwa 

Indonesia (khususnya Perum Perhutani Cepu) 

mampu mengambil peran sebagai pusat pemuliaan 

pohon skala global dan Perum Perhutani sendiri 

mampu tampil sebagai korporasi kehutanan 

berkelas dunia (worldclass forestry corporation). 

Secara santai Bapak Hendarsun (82 tahun) 

menceritakan secara runtut pengalaman beliau 

berkeliling ke pusat-pusat  silvikultur dunia mulai 

dari Eropa, Amerika Latin, Selandia Baru, Afrika 

Selatan, Thailand dan Indonesia sendiri (Perum 

Perhutani) sembari membangun obsesi yang tinggi 

agar Perum Perhutani dapat merebut posisi sebagai 

pusat unggulan pemuliaan pohon hutan hujan 

tropis dunia. Terlebih pada Konferensi Perubahan 

Iklim PBB (COP 26) di Glasgow yang dihadiri 

ratusan kepala negara baru-baru ini, menyerukan 

pentingnya upaya menghentikan laju deforestasi 

global dan mengakui bahwa betapa strategisnya 

peranan hutan sebagai penyerap karbon dan 

penawar emisi gas rumah kaca (emisi GRK) dunia. 

Posisi Indonesia sebagai salah satu benteng 

terakhir hutan hujan tropis dunia, diperhitungkan  

akan mampu berkontribusi secara signifikan  

Tegakan jati plus Perhutani yang merupakan hasil  
pemuliaan pohon memiliki keunggulan, diantaranya: dapat 

tumbuh lebih cepat, tingkat keseragaman tinggi, batang lurus 
dan silindris serta dapat panen sampai akhir daur selama  

20 tahun, sangat baik
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mengurangi  emisi  gas rumah kaca yang meng-

akibatkan terjadinya global warming. Maka, 

menurut Bapak Hendarsun, guna meningkatkan  

produktivitas hutan dan mengurangi laju deforestasi 

dunia, disamping perlu mengembangkan sistem/

teknik silvikultur intensif yang semakin masif, 

perlu pula dilakukan upaya pemuliaan pohon (tree 

improvement) yang semakin progresif sebagaimana 

yang telah dilakukan berbagai negara berikut ini.  

1. Belajar dari Finlandia 

Finlandia adalah negara yang mengandalkan 

hasil hutan sebagai salah satu sumber kekayaan 

negara dan kesejahteraan rakyatnya. Sebuah contoh 

dari sedikit negara yang berhasil mengandalkan 

perekonomiannya dari hasil hutan, dimana 

pendapatan nasional bruto (PDB)-nya sebagian 

disumbang dari industri hasil hutan. Rakyatnya 

sangat makmur karena industri hasil hutan 

(terutama pulp & paper) yang sangat maju.  

Infrastruktur pengairan (irigasi) di Finlandia 

sangat baik. Dapat dikatakan, bahwa setiap radius 

5 km akan selalu ditemui adanya jembatan yang 

dibawahnya mengalir saluran irigasi. Hutan-

hutannya tumbuh bagus dan dipelihara sangat 

intensif, sehingga  sepintas bagai hamparan hutan  

mangrove yang merata  sampai ke tepi-tepi pantai. 

Negara Finlandia lebih banyak menanam 

pohon daripada menebangnya. Hasil hutan yang 

ditanam dipanen untuk memperoleh devisa.  Hasil 

hutan memberikan peranan 30% bagi total  ekspor  

Finlandia dan meskipun terjadi penebangan hutan, 

volume tegakan kayunya tetap tinggi. Stora Enso 

(produsen kertas terbesar di dunia) dan UPM-

Kymmene (produsen kertas ketiga terbesar dunia) 

ada di Finlandia. 

Para pemilik/pengusaha hutan disana  sangat 

patuh terhadap peraturan kehutanan di negaranya. 

Padahal tiga per empat (3/4) dari seluruh hasil 

hutan kayu berasal dari pelaku usaha swasta kecil, 

yaitu ada 440,000 pengusaha hutan skala kecil 

(masing-masing hanya dengan luasan hutan rata-

rata  sekitar 36 hektar).   

2. Belajar dari Jerman 

Sebuah contoh negara di Eropa yang juga 

relatif jarang menebang pohon adalah Jerman. 

Mereka hanya menebang pohon-pohon diameter 

kecil untuk diolah menjadi produk-produk laminasi 

guna memenuhi kebutuhan bahan bangunan. 

Kebutuhan kayu-kayu yang bagus dan berkualitas  

lebih baik diimpor  dari negara lain, sehingga 

mengurangi risiko deforestasi. 

Di tempat-tempat yang tandus, tinggi dan 

berbatu-batu, dilakukan penanaman secara 

intensif, dengan membuat lubang tanam yang 

memadai, diberi pupuk, lalu ditanami dengan  

bibit-bibit unggul. Dengan demikian maka bibit 

yang ditanam akan tumbuh dengan baik, meskipun 

di atas tanah-tanah yang relatif tandus. Demikian 

pula lahan di kiri-kanan jalan tol, selalu  ditumbuhi  

hutan-hutan yang sangat bagus dan hijau.   

Kawasan Black Forest di Jerman merupakan 

kawasan hutan yang sangat lebat dan dikenal 

sebagai sekolah kehutanan yang diakui dunia. 

Bapak Hendarsun Sanusiputra pada usia 60 tahun (kanan) 
berbincang-bincang bersama Bapak Adjat Sudrajat  

pada Musyawarah Nasional ke-II MPAI (Masyarakat 
Persuteraan Alam Indonesia)
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“Schwarzwald” (Black Forest /Hutan Hitam) 

di bagian Baden-Wuttemberg itu merupakan 

kawasan hutan terpadu yang terbesar di Jerman. 

Hutan campuran yang terdiri atas cemara, pinus, 

dan pohon beech (fagus) ini tumbuh di wilayah 

pegunungan rendah dengan ketinggian sekitar 

1.493 m. Banyak rimbawan dari berbagai belahan 

negara lain menimba ilmu pengelolaan hutan 

lestari dari Jerman, karena Jerman menjadi kiblat 

sekolah kehutanan yang terkemuka di dunia. Bapak 

Hendarsun sendiri pernah cukup lama mengikuti 

“Advanced Professional Training” di Jerman. 

3. Belajar dari Chile (Santiago) 

Pemuliaan pohon jenis Eucalyptus sangat maju 

di Chile, Amerika Latin. Tanaman jenis Eucalyptus 

generasi pertama (F1) dan generasi kedua (F2) 

ditebang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku 

chips. Selanjutnya tanaman tersebut digantikan 

oleh bibit baru generasi ketiga (F3) yang sudah 

dilakukan pemuliaan pohon secara intensif 

(menggunakan bibit unggul dan perlakuan yang 

sangat maju), sehingga hasil kayunya jauh lebih 

bagus dibandingkan generasi F1 dan F2, karena 

produktivitasnya jauh lebih meningkat. 

Chile dikenal sebagai penghasil kayu yang 

diekspor langsung ke Jepang dalam bentuk chips. 

Di Chile bagian selatan dibangun pelabuhan khusus 

yang digunakan untuk mengekspor chips ke Jepang. 

Chips langsung diangkut dengan kapal besar yang 

akan membawanya ke Jepang untuk memenuhi 

kebutuhan industri pulp & paper mereka.  

4. Belajar dari Selandia Baru (New Zealand) 

Pengembangan pemuliaan pohon yang sangat 

intensif terdapat pula di Selandia Baru (New 

Zealand), terutama di kota Roturia. Saat menjabat 

sebagai Dirjen Pengusahaan Hutan (Dirjen PH) 

Kementerian Kehutanan, Bapak Hendarsun 

berulang-kali berkunjung ke Roturia, Selandia Baru 

untuk belajar ilmu tentang pemuliaan pohon.  

Pemuliaan pohon di Roturia  terutama 

dikembangkan untuk jenis Eucalyptus dan Pinus. 

Khusus untuk Pinus, bibit  Pinus untuk kultur 

jaringan diambil dari jaringan tunas daunnya. Yang 

menarik adalah, bahwa di Roturia ada lembaga 

khusus yang menangani pemuliaan pohon dengan 

memanfaatkan/mempekerjakan banyak tenaga 

fungsional yang sangat profesional. Tenaga-tenaga 

fungsional ini mendapat insentif berupa tambahan 

pendapatan/penghasilan yang cukup memadai dari 

penjualan bibit hasil kultur-jaringan/pemuliaan 

pohon, disamping penghasilan utamanya sebagai 

tenaga fungsional. Karena itu semangat untuk 

bekerja menjadi sangat meningkat dan termotivasi 

untuk memproduksi bibit-bibit pohon hasil 

pemuliaan pohon yang sebanyak-mungkin untuk 

dijual ke luar perusahaan, baik untuk memenuhi 

kebutuhan domestik maupun ekspor. 

5. Belajar dari Afrika Selatan 

Total luas hutan tanaman yang dibangun di 

Afrika Selatan bagian timur lebih kurang 1,4 juta ha, 

Minyak kayu putih (MKP) produksi Perum Perhutani memiliki 
kualitas yang bagus. Perlu pengembangan pemuliaan pohon 

kayu putih untuk meningkatkan produktivitasnya.

Sekilas Info

56 Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry



dikelola oleh sebuah Holding Company, yaitu Mondi 

Forest Plantation, yang sebagian sahamnya dikuasai 

oleh pemerintah (48,3%) dan sisanya dikuasai oleh 

swasta dan publik. Pengelolaan hutan tanaman di 

Afrika Selatan dapat ditangani secara intensif. 

Tingkat keberhasilan hutan tanaman yang 

dibangun di Afrika Selatan sangat mengagumkan. 

Jenis tanaman yang dikembangkan umumnya 

terdiri atas kayu lunak (softwood) dan sebagian 

kecil lainnya kayu keras (hardwood). Species utama 

terdiri atas Eucalyptus grandis untuk daerah kering 

dan Eucalyptus urophylla untuk daerah yang agak 

basah. 

Kunci keberhasilan pembangunan HTI di Afrika 

Selatan adalah selain didukung dengan penerapan  

rencana tataguna lahan (land use planning) yang 

ketat, juga didukung oleh program perbaikan 

kualitas kayu/pemuliaan pohon (tree improvement) 

yang sangat baik. 

6. Belajar dari Thailand

Di Thailand, pemuliaan pohon  jati cukup maju

karena didukung oleh ilmuwan dari universitas-

universitas terkemuka sebagai inventor-nya. 

Selanjutnya bibit jati hasil pemuliaan pohon 

tersebut dijual kepada pengembang (developer) 

yang langsung melakukan ujicoba tempat tumbuh 

yang cocok untuk jati hasil pemuliaan pohon. Jati-

jati hasil pemuliaan tersebut dijual dalam bentuk 

stump ke seluruh Thailand. Pada usia 5 tahun, 

pohon jati yang sudah ditanam tersebut, dilakukan 

penjarangan.  

Pertumbuhan diameter pohon jati hasil 

pemuliaan pohon di Thailand bisa mencapai 5 cm/

tahun, sehingga kayu penjarangan usia 5 tahun 

sudah memiliki diameter pohon sekitar 5x 5 cm 

= 25 cm. Kayu-kayu hasil penjarangan ini dapat 

dimanfaatkan untuk diolah menjadi mebel taman 

(garden furniture) yang diekspor ke berbagai negara. 

OBSESI BAPAK HENDARSUN: 
INDONESIA BERPOTENSI JADI 
PUSAT PEMULIAAN POHON  
TROPIS DUNIA 

Bagaimana dengan Indonesia? Pusat pemuliaan 
pohon di Batokan Cepu milik Perhutani merupakan 
pusat pemuliaan pohon yang cukup maju di 
Indonesia, terutama untuk jenis-jenis Jati, Kayu 
Putih, Pinus, dan lain-lain. Hasil kultur jaringan 
(tissue-culture) diperbanyak secara masal dan baru 
disebar ke seluruh wilayah Perum Perhutani di Jawa 
(terbatas untuk mencukupi kebutuhan internal 
korporasi). Karena itu pengembangannya belum 
memberikan nilai tambah yang optimal.  

Apabila belajar dari negara lain dan 
mengadopsi  sistem  Roturia di Selandia Baru, maka 
penjualan bibit unggul hasil pemuliaan pohon 
dari Perhutani Cepu seyogyanya dapat  diperluas 
dan diperbanyak hingga ke luar Perhutani (dijual 
bebas),  bahkan tidak menutup kemungkinan 
untuk diekspor. Apabila ini dilakukan maka upaya 

Bapak Hendarsun Sanusiputra pada usianya yang ke 83 tahun 
jalan, memiliki obsesi agar Perum Perhutani dapat menjadi 

pusat keunggulan permuliaan pohon tropis dunia
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penjualan bibit hasil pemuliaan pohon dapat 
menghasilkan pendapatan (revenue) tambahan 
yang jauh lebih tinggi. Dengan hasil penjualan 
bibit unggul hasil pemuliaan pohon secara masal, 
akan mendatangkan penghasilan yang besar 
yang dapat memberikan insentif bagi tenaga-
tenaga fungsional untuk memperoleh penghasilan 
tambahan diluar gaji yang rutin sebagai tenaga 
fungsional. 

Menurut Bapak Hendarsun, pemuliaan pohon  
jati plus di Cepu dinilai tidak kalah dengan apa 
yang dilakukan di mancanegara, karena Perhutani 
sudah memiliki koleksi pohon plus jati yang 
cukup memadai dari seluruh dunia. Karena itu, 
jati Thailand atau negara lain yang akan diekspor 
ke Indonesia pasarnya kurang menarik. Terlebih 
Perhutani  sendiri telah mengembangkan tanaman 
jati kultur jaringan berupa Jati Plus Perhutani (JPP) 
yang sangat prospektif sebagai tanaman jati unggul. 
Namun demikian menurut Bapak Hendarsun, 
Perum Perhutani perlu mendorong produksi 
bibitnya lebih progresif lagi agar bisa dijual bebas 
di pasaran secara luas, sehingga dapat menjadi unit 
bisnis yang mandiri. 

Disamping itu, selain mengembangkan Jati  
Plus Perhutani, disarankan perusahaan juga lebih 
progresif  mengembangkan pemuliaan untuk jenis  
Pinus dan Minyak Kayu Putih (MKP) yang menjadi 
ikon Perum Perhutani, serta jenis-jenis prospektif  
lainnya. Minyak kayu putih Perum Perhutani  
dikenal memiliki kadar kemurnian yang sangat  
bagus, sehingga berpengaruh pada kualitas  minyak  
kayu putih yang dijual ke konsumen. Karena itu  
Bapak  Hendarsun pun sangat fanatik terhadap 
produk minyak kayu putih Perum Perhutani yang 
lebih terjamin kualitasnya, dibandingkan produk  
perusahaan lain yang terlalu banyak campurannya. 
Beliau menggosok minyak kayu putih pada kakinya 
setiap malam sebelum masuk ke peraduan, karena 
badan menjadi lebih hangat dan tidur menjadi lebih 
nyenyak. 

Tegakan jati plus Perhutani dan jenis-jenis 
Pinus serta Minyak Kayu Putih yang merupakan hasil  

pemuliaan pohon memiliki keunggulan yang dapat 
dibanggakan, seperti: pohon dapat tumbuh lebih  
cepat, memiliki tingkat keseragaman yang tinggi,  
batang yang lurus dan silindris serta dapat dipanen 
pada akhir daur dengan waktu yang lebih pendek. 
Perusahaan-perusahaan HTI besar di dunia yang  
mengembangkan clone Eucalyptus maupun jenis lain 
pun selalu menghadapi konsekuensi yang sama, 
yaitu : bekerja keras untuk membuat perencanaan 
yang matang guna menemukan clone yang unggul, 
melakukan tindakan silvikultur yang lebih intensif, 
monitoring yang ketat dalam pengendalian hama 
dan penyakit, serta last but not least membutuhkan 
pula tingkat kedisiplinan staf/pekerja yang lebih 
tinggi. Semua persyaratan ini pada dasarnya telah 
dimiliki oleh Perum Perhutani.  

Karena itu, menutup perbincangan ini, Bapak 
Hendarsun Sanusiputra berkeyakinan, bahwa 
Indonesia (melalui Perum Perhutani Batokan 
Cepu) sangat berpotensi menjadi pusat keunggulan 
pemuliaan pohon tropis dunia. Apabila Perhutani 
mau bekerja keras mengadopsi sistem pemuliaan 
pohon seperti di Roturia Selandia Baru dengan 
menghasilkan bibit-bibit unggul yang bisa melayani 
konsumen domestik maupun mancanegara 
secara luas, maka tingkat kesejahteraan staf-
staf fungsional yang pada umumnya tertinggal 
dibandingkan  dengan staf struktural maupun 
pemangku wilayah, dapat terus ditingkatkan 
melalui bisnis baru penjualan bibit unggul. Insya 
Allah.

Penulis  (Tjipta Puwita) sedang berbincang dengan  
Bpk. Hendarsun Suryanda Sanusiputra.
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MENGENANG PAHLAWAN RIMBAWAN NKRI
Oleh : Ir. Slamet Soedjono, MBA

(Pengasuh MRI)

PENGANTAR

Terbitnya MRI edisi 70 

merupakan terbitan kuartal 

ketiga th 2021.Dalam penerbitan 

ini selain menyajikan topik 

tulisan yang berkaitan dengan 

tema pokok,disajikan pula 

sekilas info mengenai berbagai 

hal diantaranya yang berkaitan 

dengan Peringatan Hari Besar 

Nasional. Pada kuartal ini 

terdapat peristiwa Peringatan 

Hari Pahlawan,oleh sebab itu 

diusahakan mengangkat topik 

yang berkaitan dengan hal 

tersebut yaitu Mengenang Pahlawan Rimbawan 

NKRI.

Bicara terntang pengertian “Pahlawan, menu-

rut kamus Bahasa Indonesia artinya adalah orang 

yang menonjol karena keberaniannya dalam 

membela kebenaran atau pejuang yang gagah 

berani, sedangkan Rimbawan menurut Kamus 

Kehutanan adalah mereka yang dengan tulus hati 

mengabdikan dirinya bekerja di bidang hutan 

dan kehutanan. Dalam pengertian sehari-hari 

kata pahlawan seringnya hanya ditujukan kepada 

mereka yang gugur atau tewas atau luka parah/

berat/cacat seumur hidup karena/dari/dalam 

menjalankan tugasnya. Menurut hemat penulis 

mestinya tidaklah demikian, bagi mereka yang 

terbukti mampu memberikan dharma bhaktinya 

dan jasa-jasanya yang luar biasa bagi kemajuan, 

keselamatan dan kemakmuran/kesejahteraan 

bangsa dan negara termasuk di bidang kehutanan 

dan lingkungan hidup seharusnyalah mereka juga 

dapat memperoleh sebutan dan 

penghargaan sebagai pahlawan, 

walaupun dalam penetapannya 

sering tidak mudah.

Pimpinan Kehutanan da- 

ri waktu ke waktu sudah 

berusaha melakukan upaya 

pemberian penghargaan dan 

penghormatan kepada para 

pahlawan rimbawan dengan 

membangun monumen dan 

mengadakan renungan su-

ci pada acara-acara rapat 

nasional kehutanan, hari bhakti 

kehutanan yang kemudian 

diubah menjadi hari bhakti rimbawan serta 

dalam rangkaian acara Peringatan Proklamasi 

Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Akan tetapi 

nampaknya ada diantara rimbawan yang belum/

kurang memahami mengapa perlu dilakukannya 

peringatan hari Pahlawan dan penghormatan 

kepada Pahlawan Rimbawan, siapa-siapa 

yang menjadi Pahlawan Rimbawan, dimana 

dibangunnnya monumen pahlawan rimbawan dan 

sebagainya.

Pada tulisan ini penulis ingin memaparkannya 

secara sekilas, yang penulis sadari jauh dari 

sempurna.

MEDAN KERJA RIMBAWAN

Secara teknis tempat/medan kerja kaum rim-

bawan pada umumnya adalah hutan yang berada 

di daratan maupun lautan yang diklasifikasikan 

sebagai kawasan hutan. Dengan bergabungnya 

urusan kehutanan dengan lingkungan hidup medan 

kerja kaum rimbawan semakin luas.   

Penulis
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Penyebaran hutan dan lingkungan hidup 

sangatlah luas dan bervariasi dari ketinggian nol 

meter hingga ribuan meter dari permukaan laut, 

dari tanah datar sampai ke gunung-gunung yang 

tinggi, curam, terjal. Dari yang lokasinya relatif 

dekat hingga yang sangat jauh dan dari yang mudah 

dikunjungi hingga yang sangat sulit dikunjungi 

terkait dengan sarana transportasi yang dapat 

digunakan.Belum lagi dari kondisi alamnya ada 

yang aman-aman saja bagi petugas (rimbawan) 

yang mendatanginya tetapi ada juga yang rawan 

bahaya  dikarenakan adanya binatang buas,ularkecil 

berbisa dan ular besar, buaya, kawah/tempat 

beracun dan masyarakat yang masih primitive 

atau sudah tidak primitif tetapi memusuhi petugas 

kehutanan yang datang, apalagi yang diduga akan 

menangkapnya serta memenjarakannya. 

Perjalanan menuju ke tempat bekerja rimbawan 

di hutan selain jauh dan sulit mencapainya juga 

penuh risiko akibat dari kondisi alamnya seperti 

lautan yang luas bergelombang tinggi, sungai-

sungai yang lebar dan deras arusnya, riam-riam 

yang terjal, cuaca yang bisa tiba-tiba memburuk 

dan kendala lain-lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan juga 

tidak sedikit bahaya yang mengancamnya seperti 

ketimpa pohon tumbang, ketimpa balok kayu, 

kecebur sungai/danau, terbakar api dari hutan yang 

sedang terbakar

Oleh sebab itu bekerjanya para rimbawan di 

medan kerja dapat dikatakan PENUH RISIKO yang 

tentu saja harus berlaku dengan penuh kehati-

hatian dan perlengkapan kerja yang memadai, tidak 

hanya yang bekerja di lapangan/hutan tetapi juga 

bagi merekayang bekerja di industri perkayuan, 

industri kimia, lab, tempat penimbunan kayu atau 

logpond bahkan di lingkungan kantor dan gudang.

ETOS (SEMANGAT) 
KERJA RIMBAWAN

Pada umumnya mereka yang sudah menya-

takan dirinya sebagai Rimbawan telah memiliki 

jiwa kerimbawanan yang kuat dalam arti mencintai 

rimba (hutan) sebagai tempat bekerjanya, tempat 

pengabdiannya dan wahana perjuangannya yang 

sudah ditanamkan sejak awal memasuki lapangan 

kerja kehutanan terutama ketika mulai mengikuti 

pendidikan Kehutanan dengan keharusan men-

dalami dan meresapi Lagu Seruan Rimba atau Mars 

Rimbawan. Dalam syair lagu tersebut terdapat 

bait-bait “Rimba raya maha indah, Cantik molek 

perkasa, Penghibur hati susah penyokong nusa 

dan bangsa, Rimba raya mulia. Disitulah kerja kita, 

disinar mata hari, Gunung lembah berduri haruslah 

kita arungi dengan hati yang murni”. Jadi sejak 

awal sudah punya gambaran bagaimana kiprah 

seorang rimbawan setelah memasuki dunia kerja 

Kehutanan yang tentunya juga sudah dipahami atau 

menyadari adanya risiko yang tidak kecil setiap 

kali menjalankan tugas.  Karena itu kapan saja dan 

dimana saja diberi tugas, sikap maupun mentalnya 

tentunya telah siap untuk melaksanakannya.

Dan ternyata dalam perjalanan waktu cukup 

banyak para rimbawan yang mendapat musibah 

sewaktu menjalankan tugasnya tidak hanya 

sekedar luka-luka tetapi sampai meninggal dunia 

(gugur) bahkan ada yang hilang tak diketemukan 

jenazahnya.

Terhadap para rimbawan yang berkorban 

seperti ini Pimpinan Kehutanan memberikan 

penghormatan dan penghargaan setinggi-

tingginya bagi almarhum/almarhumah maupun 

keluarganya antara lain dengan didirikannya 

monumen kepahlawanan Rimbawan dan pemberian 

penghargaan lainnya.

MONUMEN PAHLAWAN 
RIMBAWAN, PARA KORBAN YANG 
GUGUR DAN PERISTIWANYA

1. Monumen  Pahlawan Rimbawan

Sepanjang yang penulis ketahui hingga kini ada

2 monumen yaitu monumen yang ada di Bogor dan 

yang berada di Semarang. 
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a. Monumen (Tugu) Pahlawan Rimbawan di Bogor

Monumen ini berada di lingkungan Kampus 
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Gunungbatu Bogor. Monumen di bangun  tahun 1973 
atas inisiatif Direktur Inventarisasi dan Perencanan 
Kehutanan (Ir. Soekiman Atmosoedaryo), Direk-
tur Pengusahaan Hutan (Ir. Moh. Soenarjo H.), 
Direktur Perdagangan dan Distribusi Hasil 
Hutan (Ir. Moch. Sadikin) dan  Direktur Lembaga 
Penelitian Hutan (Ir. Soediarto) serta didukung 
(disponsori) oleh Direktur Jenderal Kehutanan 
(Soedjarwo). Pada awalnya dimaksudkan untuk 
memberi penghormatan dan penghargaan kepada 
para Rimbawan yang pada tanggal 10 Juni 1972 
gugur di muara Sungai Kahayaan pertemuan 
dengan Sungai Barito karena perahu kelotok yang 
ditumpanginya dihantam gelombang besar yang 
datang dari Laut Jawa berbenturan dengan air bah 
yang besar dari hulu sungai Barito. Mereka berlima 
(Ir. Jajan Syamsul Alam, Jusdi, Noor Said, B.Sc., K. 
M. Husein, dan Setianegara) yang tergabung dalam 
Tim Survei sedianya akan melaksanakan tugas 
survei lapangan inventarisasi hutan  dari Direktorat 

Inventarisasi dan Perencanaan Kehutanan (Di-
tinpek) di Kalimantan Tengah untuk keperluan 
Pemberian Konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). 
Waktu itu transportasi masih sulit, penerbangan 
dari Banjarmasin-Sampit adanya hanya 2-3 
kali seminggu itupun dengan pesawat baling-
baling kecil yang daya muatnya terbatas karena 
itu mereka akhirnya menyewa kapal motor  kecil 
dari Banjarmasin menuju Kalteng sekaligus untuk 
mengangkut barang/bahan logistik keperluan 
survei. Akhirnya mereka mengalami musibah  
fatal, kelimanya gugur dalam melaksanakan tu-
gasnya. Pimpinan Tim Survei Ir. Jajan S. A. (baca 
Yayan) alumni Fakultas Kehutanan IPB lulus 27 
Desember 1969 baru 2,5 tahun bekerja, gugur pada 
usia 27 tahun masih sangat muda. Selain itu juga 
untuk memberi penghargaan dan penghormatan 
atas gugurnya A. P. Limbong Allo (alumni SKMA 
Bogor 1955), Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan 
Poso Sulawesi Tengah yang gugur Januari 1972 
di laut Teluk Tomini ketika mengejar kapal yang 
mengangkut kayu illegal. Jenazahnya hilang tak 
dapat diketemukan.

b. Monumen (Patung) Rimbawan Aries Soeripto 
di Penggaron Semarang

Monumen ini dibangun oleh Unit I Perum 
Perhutani Jawa Tengah atas perintah Direksi 
Perum Perhutani Jakarta guna memberikan 
penghormatan dan penghargaan bagi Rimbawan 
Aries Soeripto (alumni SKMA Bogor 1968) yang 
gugur pada tanggal 19 April 1986 kira-kira pukul 
21.30 di desa Margahayu Kecamatan Karangawen 
Kabupaten Demak ketika menjalankan tugas 
sebagai Asisten Perhutani/KBKPH Jembolo Utara 
KPH Semarang. Namun monumennya dibangun 
di lokasi Wanawisata Penggaron tidak jauh dari 
Jalan Raya Semarang-Ungaran dekat Markas 
Kodam Diponegoro dengan maksud agar lebih 
mudah diketahui/dikenal oleh masyarakat banyak.  
Sedangkan peristiwanya dapat dijelaskan sebagai 
berikut; Pada tanggal 19 Maret 1986 sore sekitar 
pukul 18.00 Aries Soeripto mendapat laporan bahwa 
pada malam hari nanti ada salah seorang warga desa 

Monumen Pahlawan Rimbawan di Gunungbatu, Bogor
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Margahayu yang penduduknya banyak melakukan 
pencurian kayu jati di hutan Perhutani, akan 
mendirikan rumah dari kayu jati hasil curian yang 
kemudian akan dijual ke daerah Klaten.  Selanjutnya 
Aries mengajak Mantri/KRPH dan 3 orang Polisi 
Hutan Mobil untuk melakukan penyelidikan, 
dan jika benar esok harinya akan dilakukan 
penyitaan. Rupanya kedatangan petugas Perhutani 
ini diketahui oleh Ketua Hansip Desa kemudian 
dibunyikan kentongan bertalu-talu sebagai 
isyarat pemberian perlawanan kepada petugas 
Perhutani. Penduduk serentak keluar rumah dan 
dikomando untuk mengeroyok petugas Perhutani. 
Petugas Perhutani berlarian menyelamatkan diri 
3 diantaranya masuk ke rumah kosong untuk 
berlindung tapi penduduk mengejarnya dan 
beramai-ramai menganiaya /memukuli ketiga 
petugas Perhutani tersebut termasuk Aries Soeripto.  
Ia tewas di tempat karena parahnya penganiayaan, 
yang 2 orang luka parah pura-pura mati lalu 
ditinggalkan oleh pengeroyok. Seorang dengan 
merangkak bisa menyelamatkan diri yang satunya 
tetap tergeletak di rumah kosong tersebut. Dua 
orang yang menyelamatkan diri lebih dulu berhasil 
melapor ke Polisi dan Perangkat Desa tetangga 
yang kemudian beramai-ramai memberikan 
pertolongan. Dua orang yang tergeletak di rumah 
kosong segera diangkut ke Puskesmas lalu dipindah 
ke rumah sakit Karyadi untuk diberikan visum 
kematian dan pengobatan bagi yang luka-luka.  
Atas kejadian ini bapak Menteri Kehutanan DR. 
Soedjarwo menugaskan Irjen Dephut (Mayjen. 

Henri Santoso) untuk melakukan peninjauan dan 
kunjungan kerja ke Kapolda Jawa Tengah dan 
Pangdam Diponegoro untuk meminta bantuan 
agar kasus ini segera ditangani dan diproses secara 
hukum. Kelanjutannya tidak lebih dari 3 bulan 
perkaranya telah dapat dituntaskan 40 orang 
terindentifikasi sebagai tersangka yang dalam 
proses hukum selanjutnya dijatuhi hukuman antara 
2-6 tahun penjara tanpa ada pengajuan banding.
Dalam proses pengadilan terungkap bahwa
perlawanan dan pengeroyokan terhadap petugas
Perhutani ternyata memang telah direncanakan.

2. Para Korban Lain yang Gugur dan Peristiwanya

Nama-nama para Rimbawan lain yang gugur
dalam tugas yang kemudian namanya dicantumkan 
/dipaterikan pada monumen pahlawan rimbawan di 
Bogor adalah :

a. Untuk peristiwa jatuhnya pesawat terbang yang
dicarter untuk melayani operasi penerbangan
Departemen Kehutanan dari Atang Senjaya
(Bogor) ke Surabaya dilanjutkan ke Kalimantan
Selatan namun ketika di atas Laut Jawa pada
tanggal 12 Februari 1988 pesawat mengalami
musibah jatuh ke laut akibat cuaca buruk yang
menewaskan seluruh awaknya yaitu Kapten
Penerbang Lektor Panjaitan, Letnan Satu
Penerbang C.Tobing, Pembantu Letnan Satu
Sadikin dan Sersan Satu Buntoro.  Jenazah
keempat awak pesawat tadi hilang tak dapat
diketemukan.

b. Gugur pada bulan Mei 1996 akibat Penyen-
deraan oleh Orang yang Tak Bertanggungjawab
di Mapenduma terhadap 2 orang Peneliti Biologi 
yang sedang bertugas melakukan penelitian
untuk Expedisi Lorenz 1995. Kedua peneliti
tersebut adalah Matheis Yoseis Lasembu dan
Navy W. Panekenan.

c. Gugur dalan melaksanakan tugas Pemadaman
Kebakaran Hutan masing-masing Dulman

Effendi Kepala Resot SM Cikepuh BKSDA Jawa
Barat pada tgl 12 Septb 2015 dan Pratu Wahyudi
Anggota TNI Dumai pada tgl 23 Agustus 2016 di
Rokan Hilir Riau.

Monumen Pahlawan Rimbawan Aries Soeripto di  
Wana Wisata Pangaron, Semarang
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d. Gugur dalam melaksanakan tugas di bidang 
Pengusahaan Hutan:

1). Fransiskus Luwu, Polhut Taman Nasional 
Rawa Aopa Watumohai gugur dalam upaya 
memberantas Illegal Logging pada tgl 15 
Januari 2017

2). Drs. Mulyadi Staf BPHP Palembang gugur 
dalam tugas penjajakan lokasi pem-
bangunan kantor KPHP Muntai Palas 
(Bangka Selatan) Provinsi Bangka Belitung 
pada tanggal 1 Juni 2017

3). Jumhurudin Mya, S.Hut., MT., M.Sc. Staf 
KPHP Tasik Besar Serkap Prov.Riau gugur 
dalam tugas pengecekan persentase tum-
buh penanaman Blok B REDD+Project 
pada tanggal 6 Juli 2015

4). Ir. Maryunus Pabemba, MM Kasi Tertib 
Peredaran Hasil Hutan Wilayah I, Subdit 
Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Iuran 
dan Peredaran Hasil Hutan, gugur saat 
bertugas dalam rangka koordinasi BPHP 
Wilayah VII Denpasar pada tanggal 8 April 
2018.

e. Gugur dalam pelaksanaan tugas Planologi 
Kehutanan;

1). Ir. Ubaidillah Salabi, MP.  Kepala Sub 
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan 
Sumber Daya Hutan Ditjen PTKL mening-
gal dunia saat perjalanan tugas pada 
kecelakaan pesawat Lion Air pada tanggal 
29 Oktober 2018.

2). Ir. Syafri, MM. BPKH Wilayah VII 
dinyatakan meninggal di RS Ibnu Sina 
Makassar pada tanggal 26 September 2019 
pada saat melaksanakan tugas sebagai 
Narasumber pada Rapat Koordinasi Pe-
ngadaan Tanah Jalur Kereta Api Makassar-
Majene.

f. Mereka yang gugur dalam melaksanakan tugas 
lain-lain;

1). Dr. Ir. Bambang Tri Hartono, MF.  
Widyaiswara Pusdiklat LHK gugur saat 

melaksanakan Diklat DSS (Sistem 
Pengambilan Keputusan) di Mangunan 
Yogyakarta pada tanggall 18 Oktober 2018

2). Hengki Permadi,SE MP Staf Keuangan  
Sekretariat BLI meninggal dunia dalam 
pelaksanaan tugas Penyusunan Laporan 
Keuangan Tingkat Kementerian pada 
tanggal 26 Juli 2018

3). Sugeng Suharyadi,Auditor Inspektorat Wi-
layah II gugur saat melaksanakan tugas 
audit pada BBKSDA Nusa Tenggara Timur 
pada tanggal 30 April 2019

4). Waidah Andi Magga, S.E. Staf Pusat 
Pengendalian Pembangunan Ekoregion 
Sulawesi dan Maluku meninggal pada 
tanggal 18 Mei 2019 di RS Ciputra Hospital 
Garden City Makassar setelah diketemukan 
pingsan di kursi pesawat Batik Air Rute 
Jakarta-Makassar dalam perjalanan tugas 
menghadiri pelantikan sebagai Pejabat 
Eselon IV di Makassar.

g. Mereka yang gugur dalam tugas mempersiap-
kan acara kunjungan Raja dan Ratu Belanda 
ke Kalimantan Tengah disebabkan kapal 
yang mereka naiki bertabrakan dengan kapal 
lain hingga tenggelam menewaskan penum-
pangnya, 6 orang diantaranya adalah petugas 
Kehutanan :
1). Abdi Darmansyah, S.Hut.                                        
2). Ibnu Yudistira Hendrawan
3). Tyas Novianti, S.Pd.                                                 
4). Mutiara, S.E.
5). Umroatus Sholikhah                                              
6). Mansyah

3. Rimbawan yang gugur dalam tugas di wilayah 
kerja Perhutani

Seperti telah dikemukakan bahwa para rim-
bawan yang gugur dalam tugas yang dipaterikan 
namanya pada Tugu Pahlawan Rimbawan di Bogor 
adalah mereka yang gugur setelah tahun 1970 dan 
sebagian terbesar adalah mereka yang bertugas di 
luar Jawa. Padahal Rimbawan yang gugur dalam 
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tugas di wilayah kerja Perhutani di Jawa khususnya 
di hutan jati  sebelum dan setelah tahun 1970 
cukup banyak juga, kebanyakan mereka dari para 
petugas lapangan tingkat bawah terutama para 
Mandor Polisi Hutan dan Mantri Kehutanan yang 
sering berhadapan langsung dengan pencuri kayu 
jati yang brutal (bromo corah). Namun tidak hanya 
rimbawan tingkat bawah yang berisiko tinggi 
gugur dalam tugas, terdapat pula Pejabat Tinggi 
Kehutanan di Daerah yang gugur dalam tugasnya 
akibat dari kecelakaan maupun korban politik.  
Penulis sebutkan saja dua contoh:

a. Gugur akibat kecelakaan kerja dalam per-
jalanan tugas turni (pemeriksaan kerja di
lapangan/hutan) pada tgl 27 Agustus 1954;

1). R. Poespowardojo, Kepala Daerah Hutan
(belakangan dikenal sebagai Administratur/ 
KKPH) Bojonegoro-Jatim, alumni/ lulusan  
MBS Madiun 1940 dan Akademi Kehutanan 
Bogor 1952

2). R. Hariono, Kepala Sub Daerah Hutan 
(Ajun Administratur/ KSPH) Bojonegoro 

3). Soekarman, Mantri Kehutanan (KRPH)

Ketiganya gugur dalam kecelakaan mo-
tordraisine (kereta rel bermesin) yang 
merupakan kendaraan turni Kepala Daerah 
Hutan Bojonegoro, di suatu jembatan jalan 
lori di hutan.

b. Gugur karena korban kekerasan politik;

Aboe Oemar Imam Chourmein, Kepala Daerah

Hutan Blora Jawa Tengah, lulusan Middelbare  
Landbouw School (MLS) Bogor 1934. 
Disamping sebagai Rimbawan yang disiplin, 
tegas dan keras dalam tugasnya terutama 
dalam menghadapi BTI dan SOBSI (onderbouw 
PKI) yang sering merusak hutan secara massal, 
almarhum adalah simpatisan Partai Masyumi 
musuh PKI. Almarhum gugur diculik dan 
dibunuh PKI dalam peristiwa Pemberontakan 
PKI tahun 1948, sama nasibnya dengan Guber-
nur Jawa Timur Soerjo dan Kapolda Jawa 
Timur yang diculik dan dibunuh di hutan jati 
Kedunggalar Ngawi.

Sebenarnya dalam tulisan ini akan dimuat 

tentang Rimbawan Penerima Tanda Jasa Satya-

lencana Wira Karya dari Presiden RI yang merupakan 

Penghargaan Tinggi dalam kepahlawanan berkarya 

besar untuk bangsa dan negara, namun karena 

keterbatasan ruang (spot) terpaksa ditangguhkan 

dulu dan akan dimuat pada penerbitan Majalah 

Rimba Indonesia Volume 71 yang akan datang.

PENUTUP

Demikiankah gambaran Instansi Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup serta para Rimbawan dalam 
menyikapi dan melakukan pemberian Penghargaan 
dan Penghorbatan kepada Pahlawan Rimbawan.

Semoga bermanfaat dan menginspirasi pa-
ra rimbawan penerusnya dalam berbakti dan 
mengabdi kepada Nusa dan Bangsanya di bidang 
kehutanan dan lingkungan hidup.
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EPISODE PASUKAN WANARA DI DAERAH 
HUTAN JOMBANG

Oleh : Ir. Koesnoto PM, MM.
(Pengasuh MRI)

Setelah NGASAKI dan HIROSIMA di bom atom 

Amerikat Serikat pada tanggal 15 Agustus 1945.  

Jepang bertekuk lutut dan menyerah kepada tentara 

Sekutu. Kekalahan Jepang tidak serta merta segera 

pergi dari Indonesia, hal ini konon Jepang diberikan 

tugas oleh tentara Sekutu untuk menjaga ketertiban 

dan mempersiapkan penyerahan persenjataan 

kepada tentara Sekutu. Peristiwa di atas tidak terlalu 

lama, Indonesia menyatakan kemerdekaannya 

pada tanggal 17 Agustus 1945. Gaung kemerdekaan 

Indonesia mengumandang ke 

seluruh Tanah Air dan pada 

saat itulah para pemuda dari 

berbagai persatuan bangkit 

mengikatkan diri menjadi 

kader pengawal kemerdekaan 

Indonesia, termasuk para 

Rimbawan yang berada di Pulau 

Jawa. 

Sejarah mencatat bahwa 

kekalahan tentara Jepang 

di Indonesia di manfaatkan 

oleh tentara Belanda yang 

dibantu tentara Inggris untuk 

menjadi tuan di Indonesia.  

Kehadiran tentara Belanda dan 

Inggris ini ditentang oleh para 

pemuda dan seluruh rakyat 

Indonesia, oleh karena itu pecahlah pertempuran 

dimana-mana dan Belanda berhasil menduduki 

beberapa wilayah. Melihat ulah tentara Belanda 

menjajah Indonesia lagi membuat semangat bangsa 

Indonesia semakin terbakar dan pantang menyerah 

untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di 

beberapa wilayah muncul laskar laskar bersenjata 

sebagai dukungan konkret terhadap Tentara 

Keamanan Rakyat (TKR). Para Rimbawan di Pulau 

Jawa membentuk laskar yang dinamakan Pasukan 

Wanara, tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengan, 

dan Jawa Barat.  Pasukan Wanara resmi menjadi 

Pasukan Gerilya pada tanggal 24 Agustus 1947 yang 

disahkan oleh Menteri Muda Pertahanan Arudji 

Kartawinata.  Dan menurut keputusan Jenderal 

Soedirman Pasukan Wanara secara tehnis berada 

di bawah Komando Angkatan 

Darat.  Keanggotaan Pasukan 

Wanara secara sukarela, 

dengan demikian tidak semua 

Rimbawan otomatis menjadi 

anggota.  Bagi Rimbawan 

yang tidak bergabung dengan 

Pasukan Wanara, bergabung 

dengan laskar perjuangan 

lainnya. 

Markas besar Pasukan 

Wanara berada di Yogyakarta 

sebagai Ibukota Negara 

RI dan memiliki beberapa 

batalyon, di daerah. Khusus 

di Jawa Timur ada 2 Batalyon, 

Batalyon I di Malang Selatan 

dan komandannya Walman 

Sinaga, Batalyon III di Jombang, komandannya 

seorang Rimbawan yang memiliki potensi sejak 

muda yaitu Soedjarwo.  Pada saat Penjajahan Hindia 

Belanda Soedjarwo pada usia ke-20 menjelang 

pada tanggal 3 Januari 1942 telah menjadi pegawai 

kehutanan yang diperbantukan kepada Kepala 

DR. Soedjarwo
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Bagian Daerah Hutan di Ngujung Timur, Jawa 

Timur berkedudukan di dukuh Brangkal, Desa Ploso 

Barat. Sedangkan pada saat penjajahan Jepang 

Soedjarwo sedang mengawali karyanya sebagai 

seorang Rimbawan dan sempat mengalami mutasi 

mutasi jabatan dan perpindahan tempat bertugas. 

Pada saat itu Soedjarwo menjadi pemimpin Para 

Pemuda Rimbawan di Daerah Hutan Jombang 

dan ikut menggerakan masanya dan terbentuklah 

Batalyon III Pasukan Wanara langsung dibawah 

pimpinannya. 

Pengalaman Soedjarwo sebagai Komandan 

Batalyon III Pasukan Wanara di Daerah Hutan 

Jombang. Pada saat Belanda mengadakan Agresi 

Militer II pada tanggal 18 Desember 1948, 

sasarannya adalah menyerbu Yogyakarta sebagai 

Ibukota Republik Indonesia dan Belanda berhasil 

menduduki Yogyakarta.   Kala itu hubungan antara 

daerah dan pusat terputus.  Batalyon III  Pasukan 

Wanara di Daerah Hutan Jombang beralih langsung 

dibawah komando Gubernur Militer Jawa Timur dan 

Panglima Divisinya Kolonel Sungkono.  Sejak itu 

Komandan Batalyon III Pasukan Wanara menjadi 

Staf Operasi II Divisi Jawa Timur, bermarkas di 

hutan Sumberboto di Daerah Hutan Jombang. 

Sebagai Komandan Soedjarwo melihat gela-

gat bahwa markasnya akan diserbu tentara 

Belanda,untuk itu  sebagai komandan mengambil 

keputusan, bagi pasukan yang cacat, luka-luka 

dan ibu-ibu yang merawatnya yang dipastikan 

tidak akan mampu bertempur diperintahkan 

untuk segera naik melintasi bukit untuk mencari 

perlindungan kepada pasukan Batalyon Sunandar 

yang berada di Wonosalam. Sedangkan pasukan 

yang sehat tetap bertahan dihutan Sumberboto  

menghadapi serangan tentara Belanda. Semua 

tindakan itu jelas didasarkan pertimbangan yang 

paling aman.  

Apa yang kemudian terjadi.  Ternyata tentara 

Belanda yang menyerbu Markas Sumberboto 

menggunting dari dua arah. Tentara Belanda yang 

datang  dari balik bukit bertemu dengan pasukan 

yang cacat, luka-luka dan ibu-ibu, mereka dihabisi 

secara kejam.  Bagi Pasukan Wanara  yang tetap 

bertahan di hutan Sumberboto semua selamat, 

walaupun sempat mengalami berondongan tentara 

Belanda.  Mereka berhasil menghilang dibalik batu 

batu dan pohon pohon yang lebat. 

Selaku seorang komandan yang beranggung 

jawab, Soedjarwo menyesalkan terjadinya peristiwa 

pembantaian dibalik bukit itu. Soedjarwo menerima 

dengan jujur, sebagai akibat dari kekeliruan 

perhitungannya. Kekeliruan tersebut terjadi hanya 

karena pilihan yang tidak tepat dari beberapa 

alternatif yang sering tidak diketahui sebelumnya.  

Pada prinsipnya kejujuran menurut Soedjarwo akan 

mendatangkan keadilan, sedangkan keadilan akan 

menuntun kemulian budi. Kejujuran selain dapat 

menumbuhkan keberanian, juga ketenteraman 

hati, menyucikan hati dan membuat tulusnya budi 

pekerti.  Keterlibatan Soedjarwo dalam perjuangan 

untuk mempertahankan kemerdekaan berakhir 

ketika Pemerintah Belanda secara resmi  mengakui 

Kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 29 

Desember 1949.  Karier selanjutnya kembali  kepada 

pengabdiannya sebagai Rimbawan sampai purna. 

Kisah di atas merupakan aktualisasi potensi 

seorang Rimbawan sejak muda usia 20 tahun 

yaitu Bapak DR. Soedjarwo yang tangguh, tanggap 

dan loyalitas terhadap tugas yang diberikan oleh 

Negara. 

Semoga para Rimbawan yunior dapat me-

ngambil hikmahnya. 
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KOMANDO KERAMAT GUBERNUR SOERYO
Oleh : Pengasuh MRI

Jumat, 9 November 1945.

Pesawat terbang Inggris 

menderu-deru di atas kota 

Surabaya menjatuhkan pam-

flet.

Mayor Jenderal E.C 

Mansergh Komandan Divisi 

India ke 5 Ball Of Fire sebagai 

Komandan Tentara Sekutu 

Jawa Timur mengeluarkan 

ultimatum yang menyakitkan.

Pamflet berisi ancaman 

untuk menyerahkan senjata 

dan menyerah tanpa syarat 

dengan mengangkat tangan 

kepada Inggris di Jalan Jakarta pada pukul 18:00 

tanggal 9 November 1945.

Apabila terbukti membawa, menyimpan, meng- 

gunakan serta memiliki senjata api maka kepadanya 

akan dijatuhi hukuman mati.

Semua wanita dan anak anak Indonesia yang 

hendak meninggalkan kota diperbolehkan, asal 

saja mereka meninggalkan tempat menjelang pukul 

19:00 tanggal 9 November 1945 dan kepada mereka 

diperbolehkan mengambil jalan raya menuju 

Mojokerto atau Sidoarjo.

Arek-arek Suroboyo bermusyawarah dan 

mencapai kata sepakat menjawab ancaman ten-

tara Inggris dan secara tegas melalui SUMPAH 

KEBULATAN TEKAD pada 9 November 1945 pukul 

18:46 mereka bersumpah mempertahankan 

Surabaya sungguh sungguh, bersatu, ikhlas ber-

korban dengan tekad, Merdeka Atau Mati !.

Arek-arek Suroboyo bersiap 

menghadapi tentara Inggris, 

memasang barikade dari apa 

saja yang dapat menghambat 

laju tentara Inggris. Segenap 

jajaran Militer dan Sipil dengan 

penuh disiplin tetap menanti 

perintah Gubernur Soerjo 

selaku Pimpinan Perjuangan 

yang sedang mengadakan 

hubungan langsung via telepon 

dengan Pemerintah Pusat 

Republik Indonesia di Jakarta. 

Mr. Ahmad Soebardjo 

sebagai Menteri Luar Negeri 

sedang menghubungi pimpinan 

tentara Inggris untuk menghindari terjadinya 

pertempuran dan pertumpahan darah di Surabaya, 

usaha tersebut tidak berhasil, Inggris tetap kepada 

keputusan awal, jika Surabaya tidak menyerah akan 

di hukum mati.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia menye- 

rahkan segala kebijakan kepada Pimpinan Per-

juangan di Surabaya yang dipegang oleh Gubernur 

Soerjo, menyerah atau melawan. Maka, pada 

malam tanggal 9 November 1945 pukul 23:00 

menjelang 10 November 1945, sebagai Gubernur 

Jawa Timur yang diangkat dan diberi mandat oleh 

Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan sebagai 

Pimpinan Perjuangan Rakyat Jawa Timur, R.M.T.A 

Soerjo berpidato di corong Radio Surabaya yang 

terletak di bekas gedung NIROM jl Embong Malang 

No 87 Surabaya. Dengan tenang, namun dengan 

suara yang tegas dan mantap Gubernur Soerjo 

mengucapkan pidatonya :
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Saudara saudara sekalian.

Pucuk pimpinan kita di Jakarta telah me-

ngusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya 

pada hari ini. Tetapi sayang sekali sia-sia belaka, 

sehingga semuanya diserahkan kepada kebijaksanaan 

kita di Surabaya sendiri. Semua usaha kita untuk 

berunding senantiasa gagal. Untuk mempertahankan 

kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan 

dan meneguhkan tekad kita yang satu, yaitu berani 

menghadapi segala kemungkinan.

Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa 

sikap kita ialah: Lebih baik hancur daripada dijajah 

kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum 

pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. 

Kita tetap menolak ultimatum itu.

Dalam menghadapi segala kemungkinan besok 

pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang 

bulat antara Pemerintah, Rakyat dan TKR, Polisi dan 

semua Badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat 

kita.  Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan 

yang Maha Kuasa, semoga kita sekalian mendapatkan 

kekuatan lahir dan batin serta Rahmat dan Taufik 

dalam perjuangan.

Selamat berjuang!!!

Surabaya menolak ultimatum Inggris dan siap 

menghadapi segala kemungkinan. Siaran pidato 

beliau hampir dapat didengarkan oleh seluruh 

rakyat Jawa Timur.

Pidato yang dikenal dengan KOMANDO 

KERAMAT ini membuat  ringan pikiran, karena 

sekarang sudah tidak ada lagi keragu-raguan, 

tidak ada jalan mundur karena sekarang telah ada 

keputusan!, ada kepastian!, ada tekad!, 

Surabaya akan melawan !!!.

Namun amat disayangkan dan disesalkan 

seorang Pemimpin gagah berani yang dengan 

jiwa dan semangat kepatriotannya telah berani 

mengambil keputusan yang cepat, tepat dan tegas 

sesuai aspirasi rakyat pada suasana yang begitu 

mencekam dan menentukan jalannya sejarah 

bangsa serta disadari akan meminta korban 

jiwa yang besar demi cita-cita yang luhur, akhir 

hayatnya mengalami peristiwa yang sangat 

tragis dan mengenaskan; dibunuh secara biadab 

oleh gerombolan pemberontak Partai Komunis 

Indonesia (PKI) tahun 1948. 

Kejadian peristiwanya adalah, pada tanggal 

10 November 1948 setelah Gubernur Soerjo 

menghadiri Peringatan Hari Pahlawan 1948 di 

ibukota negara RI di Yogyakarta beliau ingin segera 

pulang ke Surabaya lewat jalan darat melalui hutan 

jati di daerah Ngawi karena akan singgah di Madiun 

menghadiri acara tahlilan 40 hari meninggalnya 

adik kandungnya yang  dibunuh PKI.  

Beberapa teman beliau diantaranya Residen 

Surakarta (Soediro) bahkan Wakil Presiden Drs. 

Moh. Hatta sudah memperingatkan untuk tidak 

melakukan hal itu karena berbahaya, situasi belum 

stabil disinyalir masih banyak pemberontak PKI 

berkeliaran di desa-desa dan bersembunyi di hutan, 

tetapi dengan sifatnya yang pemberani tetap saja 

meneruskan perjalanannya.  

Di awal perjalanan juga sudah  mendapat firasat 

buruk mobil yang ditumpanginya mengalami pecah 

Monumen Soerjo di Surabaya.
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ban dan kehabisan bensin hingga terpaksa sampai 2 

kali kembali ke Yogya untuk mengatasinya sebelum 

melanjutkan perjalanannya.

Kira-kira sehabis Ashar kendaraan pak Guber-

nur  sampai di jalan raya Sragen-Ngawi desa Bago 

Kec. Kedunggalar yang di kanan kiri jalan dipenuhi 

oleh hutan jati, kendaraan pak Soerjo dicegat oleh 

gerombolan pemberontak PKI pimpinan Maladi 

Yusuf. Kendaraan disuruh berhenti  penumpangnya 

dipaksa turun. 

Pada saat yang sama datang kendaraan dari 

arah Timur (Ngawi) yang ditumpangi oleh Kolonel 

Polisi M. Duryat (Kapolda  Jawa Timur) dan 

Mayor Polisi Soeroko yang juga dihentikan dan 

penumpangnya dipaksa turun. Ketiganya (Gub.

Soerjo, M. Duyat dan Soeroko bersama tahanan 

lainnya digiring paksa masuk hutan kemudian 

dihabisi/ dibunuh pada tanggal 10 November 1948. 

Jenazahnya baru 4 hari kemudian ditemukan 

di Kali Kakah anak Sungai Bengawan Solo termasuk 

dukuh Ngandu, Desa Bangunrejo, Kecamatan 

Kedunggalar Ngawi.  Penemuan jenazah dilaporkan 

kepada Bupati Madiun (Kusnendar) yang anak 

keponakan Gubernur Soerjo. Jenazah Gubernur 

Soerjo kemudian dimakamkan di Magetan tempat 

kelahirannya. 

SIAPAKAH GUBERNUR  
SOERJO ITU? 

Nama lengkap almarhum adalah Raden Mas 

Tumenggung Ario Soerjo, lahir di Magetan tanggal 

9 Juli 1898, pendidikan Osvia dan Berstuurs School 

serta Pendidikan Polisi di Sukabumi. 

Riwayat jabatannya Bupati Magetan 1938-

1943, Residen Bojonegoro 1943-1945, Gubernur 

Jawa Timur 1945-1948 merupakan Gubernur 

Pertama Jawa Timur. 

Almarhum mendapat penghargaan Pahlawan 

Nasional dan telah dibangun Monumen Soerjo 

tahun 1975 di tempat ditangkapnya oleh PKI tidak 

jauh dari tempat dibunuhnya di kawasan hutan 

Jati Kedunggalar Ngawi, ditepi jalan raya Sragen - 

Ngawi.

Monumen Soerjo di Rest Area Alternatif Jalan Mantingan-Ngawi.
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YAYASAN SARANA WANA JAYA
Oleh : Pengasuh MRI

Yayasan Sarana Wana Jaya bagi Rimbawan Senior 

adalah hal yang tidak asing lagi, sebaliknya bagi 

para Rimbawan junior dan generasi berikutnya da-

lam hal ini Rimbawan muda, tentunya  masih awam 

dan bahkan belum mengetahui tentang Yayasana 

Sarana Wana Jaya atau sering kita singkat dengan 

YSWJ. Untuk memperoleh informasi tentang YSWJ 

berikut ini disampaikan tulisan sekilas info meng-

enai YSWJ baik dari keberadaan, pendirian, status 

dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh YSWJ. 

Pada awalnya yang mencetuskan gagasan 

dan ide untuk mendirikan YSWJ adalah dari Korps 

Rimbawan Seluruh Indonesia (Rimbawan Senior), 

yang pada umumnya merupakan para Rimbawan 

Angkatan ’45, dengan pimpinan bapak DR. 

Sodjarwo, dimana memiliki kesamaan idiolegi dan 

cita-cita mulia, sehingga sebagai seorang rimbawan 

tentunya merasa terpanggil untuk memciptakan 

system pengelolan, serta menigkatkan ilmu yang 

diejawantahkan dalam pemusatan pengendalian 

pengelolaan dari segenap kekuatan yang berkaitan 

dengan kehutanan yaitu berupa Gedung dengan 

segala sarana dan prasarananya guna Kehutanan 

sebagai “FORESTRY CENTER” yang sekarang kita 

kenal dengan Gedung Manggala Wana Bakti. 

Gagasan dan ide ini muncul sekitar tahun 

tujuh puluhan, karena pada saat itu kantor Instansi 

Kehutanan Pusat di Jakarta lokasinya terpencar 

antara lain di jalan Salemba No.16 (Kantor 

Direktorat Jend Kehutanan), di jalan Salemba No.9 

(Kantor Direktorat Pengusahaan Hutan), di jalan 

Gatot Subroto di belakang Hotel Kartika Chandra, 

(Kantor Perum Perhutani), di Mayestik (Kantor 

PT.Inhutani I) dan di Tebet (Kantor PT.Inhutani II). 

Menyadari posisi Perkantoran Instansi Ke-

hutanan Pusat letaknya terpencar, Korps Rimbawan 

sangat mendambakan adanya Gedung Pusat 

Kehutanan di Jakarta. Dengan adanya Gedung 

FORESTRY CENTRE Perkantoran Instansi Kehutanan 

Pusat dapat disatukan dalam satu gedung yang 

dimanfaatkan bersama, baik para Rimbawan yang 

bekerja pada Pemerintah maupun yang bekerja 

pada Swasta, dalam rangka mengkonsolidasi dan 

mengembangkan kegiatan dibidang kehutanan 

untuk Pelestarian dan Pengelolaannya secara 

produktif. 

Gagasan dan niat yang kuat untuk membangun 

Gedung FORESTRY CENTRE, mendorong Korps 

Rimbawan membentuk sebuah wadah guna 

mewujudkan dan pilihannya adalah membentuk 

sebuah Yayasan Korps Rimbawan yaitu dengan 

nama “Yayasan Sarana Wana Jaya” (YSWJ). Yayasan 

didirikan dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah 

Ray,S.H pada tanggal 24 Maret 1973 dengan Akta 

No.33, tentang Yayasan Sarana Wana Jaya. Sehingga 

pada waktu itu dalam proses pendirian YSWJ, korps 

Rimbawan yang diwakili oleh para penghadap 

Notaris terdiri: 

◼ Bapak Ir. Loekito Daryadi (Sekretaris Ditjen

Kehutanan)

◼ Bapak Drs. Sutamsi ( Pegawai Perum Perhutani) 

◼ Bapak Santo Sewoyo ( Kabag Hukum Ditjen

Kehutanan)

Para penghadap Notaris ketentuanya harus

menyebutkan pekerjaan masing-masing, sebagai 

Sekretaris Ditjen Kehutanan, sebagai Pegawai 

Perum Perhutani, sebagai Kabag Hukum Ditjen 

Kehutanan. Para penghadap Notaris tidak 

menyatakan “Bertindak untuk dan atas nama 

Ditjen Kehutanan”, tetapi bertindak secara pribadi. 

Jadi YSWJ adalah merupakan sebuah Yayasan yang 

dibentuk oleh Korps Rimbawan dan merupakan 

Badan Hukum Perdata Swasta yang mandiri. 
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Dalam perjalanannya YSWJ mengadakan be-

berapa kali perubahan Anggaran Dasar sesuai 

perkembangan dan kebutuhan. Tiap kali mengadakan 

perubahan Anggaran Dasar telah dilakukan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang tercantum 

dalam Anggaran Dasar, sehingga perubahan-

perubahan tersebut adalah sah menurut hukum. 

Anggaran dasar yang berlaku saat ini tercantum 

dalam Akta Notaris Sulaimansyah,S.H tertanggal 

5 Januari 1998 No.1 dan telah dimasukan dalam 

Tambahan Berita Acara Negara RI pada tanggal 29 

Januari 1998 No.9.

Maksud dan tujuan YSWJ pada dasarnya 

untuk membantu Depertemen Kehutanan (dan 

Perkebunan) dalam menyediakan sarana pra-

sarana guna menunjang kegiatan-kegiatan di-

bidang Kehutanan dalam rangka mensukseskan 

Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan 

dibidang Kehutanan, disamping kegiatan dibidang 

kehutanan YSWJ juga melakukan kegiatan-

kegiatan sosial seperti memberikan bantuan sosial 

berupa santunan, bakti sosial dalam bentuk uang 

dan barang, serta kegiatan sosial kemanusiaan dan 

lain sebagainya,  kegiatan yang telah dan sedang 

dilaksankan YSWJ tidak lain merupakan perwujudan 

dari cita-cita Korps Rimbawan Indonesia,. 

Untuk kegiatan dibidang kehutanan sejak 

didirikan sampai saat ini tetap berjalan, antara 

lain kerjasama melaksanakan penanaman pohon, 

melakukan kajian-kajian strategis tentang per-

kembangan kehutanan untuk memberikan masukan 

kepada Kementerian Kehutanan (LHK), seminar 

mengenai pengelolaan hutan, serta perkembangan 

kehutanan dan ilmu-ilmu kehutanan lainnya. 

Sebagai wujud nyata kegiatan YSWJ dibidang 

kehutanan yaitu pada 26 Agustus 2021 YSWJ 

telah mengadakan bakti sosial dalam bentuk 

pendistribusian buku-buku yang berkaitan dengan 

Kehutanan yang dimiliki oleh YSWJ sebanyak 

2.000 buku lebih, buku-buku tersebut dibagikan 

kepada Instansi Kehutanan, Perguruan Tinggi yang 

memiliki Fakultas Kehutanan dan Perpustakaan 

yang ada diseluruh Indonesia. Sungguh sangat 

bijak pengurus YSWJ menyalurkan buku-buku 

tersebut sesuai alamat dan sasarannya. Menurut 

Ketua umum YSWJ (Dr. Ir Boen M Purnama MSc) 

menyampaikan bahwasanya, buku merupakan 

sumber ilmu dan perlu dimanfaatkan oleh para 

Rimbawan dan generasi-generasi muda berikutnya. 

Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Penyerahan buku-buku oleh Ketua Umum Yayasan Sarana 
Wana Jaya secara simbolis.

Pengiriman buku-buku oleh Yayasan Sarana Wana Jaya

Penyerahan buku-buku dari Yayasan Sarana Wana Jaya 
kepada PPAK
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RIMBAWAN BERPRESTASI 
DALAM KESEHATAN 

(Mencapai Usia 80 Tahun atau Lebih)

1. Ir. Titus Sariyanto, M.Sc (80 tahun)

a. Lahir: Klaten-Jawa Tengah, 2 September

1941

b. Agama: Kristen Katholik

c. Keluarga: 1 isteri, 3 anak, 7 cucu

d. Pendidikan: S1 Fakultas Kehutanan IPB

lulus tahun 1966, S2 dari Institute Training

Centre for Aerial Survey and Earth Science,

Enchede-Netherlands 1976

e. Jabatan terakhir: Direktur Jenderal

Pengusahaan Hutan dan lebih kurang

1 tahun merangkat jabatan Sekretaris

Jenderal Departemen Kehutanan.

f. Aktivitas setelah pensiun: Menjadi Ketua

Tim Kajian Yayasan Sarana Wana Jaya

g. Kondisi kesehatan: Sehat wal afiat dengan

rajin berolah raga jalan kaki dan senam

terra, mengendalikan makan dengan porsi

terukur, mengkonsumsi makanan sehat

dan bergizi, serta tak melupakan makan

sayur-sayuran dan buah-buahan.

h. Tip Panjang umur: Jangan mikir yang

berat-berat dan rajin-rajinlah bersilah-

turahim meski hanya pakai WA.

i. Tempat tinggal: Jl. Cempedak No.45 D,

Kemang Raya, Jakarta Selatan, Telp. 021-

71792688, HP. 087780515987

2. Ir. Hartadi (80 tahun)

a. Lahir: Boyolali-Jawa Tengah, 5 Oktober

1941

b. Agama: Islam

c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 6 cucu.

d. Pendidikan: S1 Fakultas Kehutanan UGM,

lulus tahun 1968

e. Jabatan terakhir: Direktur Produksi Perum

Perhutani

f. Aktivitas setelah pensiun: Direktur Utama

PT Timber Dana dan Pembina Yayasan

Sarana Wana Jaya

g. Kondisi kesehatan: sehat wal afiat.

h. Tempat tinggal: Jl. Delta Sari F II/2 RT 04

RW 013 Gandaria Utara, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, Telp. 021-7244060, HP

0811992026.

3. Drs. Kosasih Soeparman, MBA (80 tahun 6

bulan)

a. Lahir: Cianjur-Jawa Barat, 4 April 1941

b. Agama: Islam

c. Keluarga: 1 isteri, 3 anak, 6 cucu, 1 cicit

d. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi

Universitas Jaya Baya, lulus tahun 1972,

S2 dari School of International Relations

University of Amsterdam, Holland-

Netherlands.

e. Jabatan terakhir: Kepala Biro Industri

Unit 1 Perum Perhutani Jawa Tengah di

Semarang.

f. Aktivitas setelah pensiun: Menjadi Komi-

saris Perusahaan Asing Belanda (PT Allure

Indonesia) yang memproduksi furniture

untuk ekspor, beroperasi di Jawa Tengah

selama 16 tahun, kemudian berhenti untuk

menikmati pensiun bersama keluarga ikut

membimbing cucu-cucu sehingga 3 orang

telah lulus dari ITB, ITS, dan Universitas
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Andalas serta ke tiganya sudah bekerja, 

satu diantaranya bekerja di Malaysia. Aktif 

bersilahturahmi.

g. Kondisi kesehatan: Sehat wal afiat

h. Tempat tinggal: Kampung Cipayung, 

Desa Cipayung RT 05/ RW 04 No.89, 

Megamendung Kabupaten Bogor, HP. 

0811816134. 

4. Ir. Aman Somana (80 tahun)

a. Lahir: Bima-Nusa Tenggara Barat, 2 

September 1941

b. Agama: Islam

c. Keluarga: 1 isteri, 4 anak, 9 cucu, 2 cicit

d. Pendidikan: S1 Fakultas Kehutanan IPB, 

lulus tahun 1969

e. Jabatan terakhir: Direktur Produksi PT 

INHUTANI IV Sumatra Bagian Utara di 

Medan 

f. Aktivitas setelah pensiun: Menemani/ 

membantu isteri dalam aktivitas sebagai 

pengusaha Butik. 

g. Kondisi kesehatan: Sehat wal afiat, rajin 

berjemur diri dan minum air hangat. 

h. Tempat tinggal sekarang: Jl. Guru Muhtar 

No. 12, Bogor Utara, Kota Bogor, HP. 

0811809172.

25 Desember 2021

1 Januari 2022

Perkumpulan Peminat dan Ahli Kehutanan (PPAK) &Perkumpulan Peminat dan Ahli Kehutanan (PPAK) &
Pengasuh Majalah Rimba IndonesiaPengasuh Majalah Rimba Indonesia

mengucapkanmengucapkan
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BERITA DUKA CITA

No Nama Usia 
(tahun) Jabatan Terakhir Meninggal Dimakamkan

1. dr. Budi Rahardjo 54
Dokter Klinik Pratama Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
di Jakarta

Bogor, 
22-09-2021

Bogor, 
23-09-2021

2.
Ir. Marten Kayoi, 
M.M.

65
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Papua.

Jayapura, 
13-09-2021

Jayapura,

3.
Ir. H. 
Soekartijoso Said

86

KaBag. Perlengkapan Biro Umum 
Dephut dan Direktur Teknik Badan 
Pengelola Gedung Manggala 
Wanabakti

Jakarta 
Selatan, 
26-09-2021

Jakarta 
Selatan, 
26-09-2021

4.
Ir. Yusuf 
Sudarmanto

68

Kepala Seksi Pengukuhan Kawasan 
Hutan Wilayah II Direktorat 
Pengukuhan dan Penatagunaan 
Hutan, Ditjen Planologi

Bogor, 
01-10-2021

Bogor, 
01-10-2021

5.
Tri 
Prihatiningsih

49
Staf Sub Bidang Perpustakaan 
Pusat Data Informasi Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tangerang 
Selatan, 
23-10-2021

Pondok 
Cabe, 
Tangerang 
Selatan, 
23-10-2021

6.
Ir. H. Siswantoyo 
Dipodiningrat, 
M.S.

79
Dosen Purna Tugas FAkultas 
Kehutanan Universitas Gajah Mada

Sleman, 
27-10-2021

Sleman, 
27-10-2021

7.
Bambang 
Ratriono

53
Analis Data pada Sub Bagian Urusan 
Dalam, Bag. Rumah Tangga Biro 
Umum

Cengkareng,  
29-10-2021

Kedoya, 
29-10-2021

8.
Ir. Agustinus 
Soetanto Danoe 
P.

89
Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Yogyakarta,  
08-11-2021

Yogyakarta, 
08-11-2021

9
Ir. H. Mohamad 
Toha Muchtar 
Bratakusuma

77
Kepala Badan Planologi Kehutanan 
dan Perkebunan, Kementerian 
Kehutanan

Bandung, 
13-11-2021

Sukaraja-
Bogor, 
14-11-2021

10.
Dra. M.H. Tri 
Pangesti, M.Si

62
Widyaiswara Ahli Utama pada Pusat 
Diklat SDM Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan

Bogor, 
05-12-2021

TM 
Rimbawan 
Bogor, 
05-12-2021

MAJALAH  Volume 70 

Dapat dibaca dan diunduh di:

https://rimbaindonesia.id
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