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04 Menyongsong Perubahan UU No. 5 Tahun 1990  
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko-
sistemnya, “Apa dan Bagaimana Perubahannya”

Pada tanggal 10 Agustus 1990 adalah merupakan tonggak sejarah 

bagi pembangunan hukum nasional khususnya pengaturan 

tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

di Indonesia.........

17 Nilai Hutan Untuk Kehidupan Bumi Yang Satu, Masa 
Kini dan yang Akan Datang

Reorientasi Pengelolaan Hutan menjadi tema terpilih 

Majalah Rimbawan Indonesia Volume 71, April 2022. Tema 

ini mengingatkan kita rimbawan dan pemerhati, agar tidak 

statis dalam memandang hutan dan pengelolaan hutan 

Indonesia. Pemikiran ke depan termasuk pengelolaan hutan 

yang berhadapan dengan dinamika berbagai tantangan global, 

regional maupun lokal.............

25 Menggugah Kembali Peran Hutan Sebagai Penye-
dia Energi Biomassa Kayu yang Nyaris Terabaikan,  
(Bincang-Bincang Bersama Ir. Nanang Roffandi  
Ahmad)

Ir. Nanang Roffandi Ahmad (80 tahun 8 bulan) yang dalam 

keseharian biasa dipanggil Nanang, seorang rimbawan senior 

yang telah malang melintang bekerja di dunia kehutanan 

dan aktif di berbagai organisasi kehutanan. Pria kelahiran 

Tasikmalaya pada tahun 1941 ini menempuh pendidikan dasar 

kehutanan SKMA Bogor (lulus 1961), terakhir di Fakultas 

Kehutanan IPB (lulus tahun 1973), aktif di berbagai korporasi, 

diantaranya sebagai PNS di Jawatan Kehutanan Pusat (1961), 

dan diperbantukan pada BUMN Kehutanan sampai purna 

tugas..................
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Tema Majalah Rimba Indonesia (MRI) volume 71 kali 

ini mengangkat topik menarik yaitu “REORIENTASI  
PENGELOLAAN HUTAN” yang merupakan kesimpulan dari 

hasil diskusi pengasuh MRI pada tanggal 01 Maret 2022.  

Dalam diskusi tersebut peserta memperhatikan dan  

memahami kondisi hutan pada saat ini yang memerlukan  

perhatian serius. Pengamatan dan kajian para pihak perlu di-

dokumentasikan dalam Majalah Rimba Indonesia volume 71. 

Beberapa penulis telah menyampaikan karyanya dalam 

MRI volume 71 ini, diantaranya adalah Dr. Drs. Budi Riyanto, 

SH, M.Si. yang menyampaikan bagaimana “Menyongsong 

Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)”, sedangkan 

Dr. Ir. Yetty Rusli, MSc. menyoroti masalah “Nilai Hutan Untuk 

Kehidupan Bumi Yang Satu”; dan Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA, 

IPU menulis hasil bincang-bincang Bersama Bpk. Ir. Nanang 

Roffandi Ahmad dengan judul “Menggugah Kembali Peran 

Hutan Sebagai Biomassa Kayu Yang Nyaris Terabaikan”, 

sementara itu Dr. Ir. Endang Hernawan menyampaikan 

bagaimana “Menata Kelayakan Hutan Alam Di Indonesia”; 

disisi lain Prof. Dr. Ir. Moh. Sambas Sabarnurdin, M.Sc 

menyampaikan bagaimana “Memapankan Agroforestry 

Dalam Pengelolaan Hutan”; topik lain yang tak kalah menarik 

adalah “Perhutanan Sosial Yang Komersial” disampaikan 

oleh Dr. Ir. Untung Iskandar, M.Sc; sedangkan Ir. Pramono 

Dwi Susetyo mempertanyakan “Sampai dimana Restorasi 

Gambut Indonesia”, Serta dari Dr. Ir. Transtoto Handadari, 

M.Sc. menyajikan pembahasan tentang “Memaknai Apa Itu

Deforestasi”.

Tidak ketinggalan rimbawan senior Ir. Slamet 

Soedjono, M.BA. mengangkat “Apa dan Siapa Ir. R. Soenarso 

Sastrodimedjo”, dan mengenang rimbawan yang telah wafat, 

disampaikan melalui Obituari “Ir. H. Bambang Soekartiko”, 

serta mengungkapkan “Rimbawan Berprestasi Dalam 

Kesehatan”.

Selamat “HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H, MOHON 

MAAF LAHIR BATIN” dan menikmati Majalah Rimba 

Indonesia tercinta.
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MENYONGSONG PERUBAHAN UU NO. 5 TAHUN 1990 
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI 

DAN EKOSISTEMNYA 

“Apa dan Bagaimana Perubahannya” 
Oleh: Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si. 

(Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

(Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Purna Tugas sebagai Perancang Peraturan Perudang-undangan 

Utama dan Inspektur pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sebagai Pengajar Hukum 

Kehutanan pada Program Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.)

PENDAHULUAN

Pada tanggal 10 

Agustus 1990 

adalah merupakan 

tonggak sejarah bagi 

pembangunan hukum 

nasional khususnya 

pengaturan tentang 

konservasi sumber 

daya alam hayati dan 

ekosistemnya di Indo-

nesia.

M e n g a p a 

demikian? Hal tersebut dikarenakan lahirnya Undang 

– Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai

Hukum Nasional yang menggantikan Hukum Kolonial

Pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut ditandai

dengan dicabutnya beberapa peraturan perundang-

undangan dalam ketentuan penutup pasal 43 sebagai

berikut :

1. Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931

Staatsblad 1931 Nummer 133)

2. Ordonansi Perlindungan Binatang-Binatang

Liar (Dierenbeschermings-ordonnantie 1931

Staatsblad 1931 Nummer 134)

Budi Riyanto

3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura

(Jachtordonnantie Java en Madoera 1940

Staatsblad 1939 Nummer 733)

4. Ordonansi Perlindungan Alam

(Natuurbeschermingsordonnantie 1941

Staatsblad 1941 Nummer 167).

Mengingat usia Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 telah mencapai 32 Tahun dan adanya 

dinamika dalam pembangunan terkait pengelolaan 

sumber daya alam di Indonesia serta mengakomodasi 

perkembangan global, maka sudah saatnya melakukan 

perubahan yang disesuaikan kebutuhan untuk 

pengaturan namun dapat diimplementasikan guna 

memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan dalam pengelolaan sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya.

Pengelolaan sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya mengacu pada ketentuan pasal 33 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

bagi kemakmuran rakyat”. Ketentuan pasal 33 ayat

(3) tersebut menunjukkan bahwa Negara Kesatuan

Republik Indonesia menganut asas “Negara

Kesejahteraan” atau “welfare state”. Untuk itu agar

pelaksanaannya tidak tumpang tindih/ tarik menarik
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pengaturan yang dapat menyebabkan kekacauan maka 

perlu diatur dalam Undang-Undang. 

Pengertian dikuasai Negara meliputi kewenangan 

negara untuk : 

1. Membuat Kebijakan, yaitu menentukan arah

pembangunan kehutanan dan menetapkan

fungsi-fungsi hutan serta pemanfaatannya.

2. Melakukan Pengurusan, bahwa Pemerintah

berkewajiban terhadap pengurusan hutan sebagai

konsekuensi kewenangan hak menguasai Negara

sebagaimana panggilan jiwa pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

dengan melakukan penetapan suatu areal sebagai

kawasan hutan atau bukan kawasan hutan,

termasuk mengakomodasi hak-hak Masyarakat

Hukum Adat.

3. Pengaturan, bahwa Pemerintah selaku 

representatif Negara melakukan penyusunan 

kebijakan yang tertuang dalam perundang-

undangan sebagai alat bantu dalam pengelolaan

hutan dan pengawasan.

4. Tindakan Pengelolaan, bahwa pengelolaan hutan

pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah

dan atau Pemerintah Daerah. Mengingat beberapa

kekhasan daerah serta kondisi lingkungan dan

sosial yang terkait dengan kelestarian hutan dan

kepentingan masyarakat luas maka diperlukan

penanganan yang khusus. Dengan demikian

pelaksanaan setiap komponen pengelolaan 

hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya

masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat

serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh

karena itu harus melibatkan masyarakat.

5. Pengawasan yang dimaksud dengan pengawasan

kehutanan adalah pengawasan ketaatan aparat

penyelenggara dan pelaksana terhadap semua

ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kehutanan.

6. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya harus memperhatikan:

a. Kemanfaatan sumber daya alam bagi Rakyat.

b. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya

alam bagi Rakyat.

c. Tingkat partisipasi Rakyat dalam pemerataan

manfaat sumber daya alam.

d. Penghormatan terhadap hak rakyat secara

turun-temurun dalam memanfaatkan sumber 

daya alam.

DINAMIKA IMPLEMENTASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 
1990

Berkenaan dengan adanya rencana perubahan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya yang merupakan payung dalam 

pengelolaan kawasan konservasi berupa Kawasan 

Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam 

(KPA) serta perlindungan jenis tumbuhan dan satwa 

liar, maka memang sudah saatnya adanya perubahan. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini hampir 

berlaku 32 tahun, sudah banyak prestasi dalam 

memandu pengelolaan konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya.

Namun demikian perlu dilakukan perubahan 

untuk menyesuaikan kondisi kekinian. Perubahan 

yang akan dilakukan harus secara bijaksana dan 

cermat karena Undang-Undang ini sudah menjadi satu 

sistem dalam pengelolaan konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya dan secara umum sudah 

merupakan Undang-Undang yang komprehensif. 

Adapun kekurangan-kekurangan yang perlu 

disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 harus sejalan dengan prinsip-prinsip 

konservasi sebagaimana jiwa Undang-Undang ini 

yaitu Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan. 

Sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan 

Pemerintah saat ini khususnya di bidang pengelolaan 

sumber daya alam antara lain sektor pertambangan, 

pembukaan lahan untuk budidaya non kehutanan, 

ketenagalistrikan dan sebagainya maka diperlukan 
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sikap yang bijak dan arif didalam membuat kebijakan-

kebijakan yang menyangkut konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya. Hal tersebut karena 

ruang lingkup kegiatannya semakin komplek, habitat 

tumbuhan dan satwa liar semakin menyempit, 

maraknya illegal logging, illegal trading, illegal hunting 

turut serta mempercepat kehancuran kawasan 

konservasi dan pengawetan tumbuhan jenis dan satwa. 

Untuk itu perubahan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 segera dilakukan namun tetap mengacu 

pada prinsip-prinsip dan tata cara perubahan 

perancangan perundang-undangan yang baik dan 

benar. Mengubah suatu Undang-Undang tidak harus 

keseluruhan diubah namun tergantung dengan 

kebutuhan di masyarakat, kepastian hukum dan rasa 

keadilan masyarakat. Sebagai orang yang pernah 

menggeluti Undang-Undang ini kami perlu sampaikan 

beberapa catatan dari aspek yuridis, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 lahir

tanggal 10 Agustus 1990:

Lahir dengan penuh kesadaran untuk melindungi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

agar dapat dimanfaatkan secara lestari sesuai

panggilan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara RI Tahun 1945. Untuk itu tanggal

10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konservasi

Alam Nasional (HKAN) sesuai dengan Keppres RI

Nomor 22 tahun 2009 tentang Hari Konservasi

Alam Nasional. Penetapan HKAN merupakan salah

satu bukti bentuk kepedulian dari Pemerintah

dalam upaya menjaga kesinambungan kegiatan

perlindungan sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya dan dalam upaya memasyarakatkan

konservasi alam secara nasional sebagai sikap

hidup dan budaya bangsa.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

memerintahkan untuk ditindaklanjuti pada

tataran Peraturan Pemerintah (PP):

Hambatan dan kendala yang terjadi dalam 

pengelolaan kawasan konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya tidak semata 

mata disebabkan peraturan tidak mengakomodir 

permasalahan di lapangan, hal tersebut bisa terjadi 

karena peraturan belum ditindaklanjuti dengan 

peraturan pelaksanaan pada level operasional. 

Jadi kesalahan belum tentu terletak pada Undang-

Undangnya. Demikian pula praktik yang terjadi 

pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya masih terdapat 

peraturan pelaksanaan yang belum disusun. 

Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

sebanyak 8 (delapan) PP, namun hingga saat 

ini baru 5 (lima) PP yang telah terbit yaitu : 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994

tentang Perburuan Satwa Buru.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan

Raya dan Taman Wisata Alam.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998

sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor

28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan

Satwa.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999

tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan

Satwa Liar.

Sedangkan PP yang belum disusun sampai saat ini 

yaitu :

a. RPP tentang Perlindungan Sistem Penyangga

Kehidupan.

b. RPP tentang Peran Serta Masyarakat.

c. RPP tentang Cagar Biosfer.
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ad a. RPP tentang Perlindungan Sistem Penyangga 

Kehidupan. 

RPP ini sebenarnya merupakan ”RPP Induk” dari 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, 

karena dengan RPP ini Pemerintah menetapkan :

1) Wilayah tertentu sebagai wilayah 

perlindungan sistem penyangga kehidupan.

2) Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan

sistem penyangga kehidupan.

3) Pengaturan cara pemanfaatan wilayah

perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Selain hal tersebut dalam RPP ini Pemerintah 

juga mengatur serta melakukan tindakan penertiban 

terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak 

pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah 

perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan 

berarti mengelola sistem penyangga kehidupan secara 

seimbang dan terpadu antara pemanfaatan langsung 

bagi kehidupan manusia dan pelestarian fungsi 

ekosistem, yang dalam jangka panjang dan secara 

tidak langsung menjaga kehidupan manusia.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan 

dilaksanakan melalui :

1) Perlindungan hutan termasuk daerah aliran

sungai.

2) Perlindungan sistem pertanian produksi

pangan.

3) Perlindungan sistem perairan di daerah

pantai dan pesisir melalui perlindungan

dan pemeliharaan lahan basah, khususnya

ekosistem rawa bakau, terumbu karang,

bantaran sungai dan sebagainya.

Mengingat pentingnya pengaturan perlindungan 

sistem penyangga kehidupan, maka materi muatan 

RPP ini harus tetap dipertahankan dan segera disusun 

dan ditetapkan menjadi PP, dan ditindaklanjuti dengan 

peraturan Menteri. 

ad b. RPP tentang Peran Serta Masyarakat.

RPP Peran Serta Masyarakat ini merupakan 

perintah Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990.

Memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan 

ayat (2), maka pemahaman peran serta masyarakat 

ini dapat diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat 

khususnya di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam. Hal tersebut dapat disimpulkan dari 

ketentuan pasal tersebut yang berbunyi :

Ayat (1) Peran serta rakyat dalam konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah 

melalui kegiatan yang berdaya guna dan 

berhasil guna.

Ayat (2) ... ”Pemerintah menumbuhkan dan 

meningkatkan sadar konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya di kalangan 

rakyat” ...  

Dari uraian tersebut di atas jelas menunjukkan 

bahwa maksud pasal tersebut memberi peran 

Pemerintah secara aktif untuk mengarahkan dan 

menggerakkan masyarakat guna melaksanakan 

kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. Dengan demikian penekanannya kepada 

upaya empowerment (pemberdayaan). Sedangkan 

partisipasi penekanannya pada kesadaran diri sendiri 

masyarakat untuk turut serta mendukung Pemerintah 

dalam melaksanakan program konservasi sumber 

daya alam hayati ekosistemnya. Partisipasi mengarah 

pada kesadaran diri, bukan diarahkan dan digerakkan. 

Sedangkan pemberdayaan masyarakat memang 

harus diarahkan dan digerakkan serta didorong 

untuk melakukan/mendukung kegiatan konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan 

demikian masyarakat yang belum berdaya harus 

diberdayakan lebih dahulu agar dapat berpartisipasi 

guna mendukung program konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya. Mengingat pentingnya 

RPP ini maka segera ditindaklanjuti penyusunannya 

dengan materi muatan peran serta dan pemberdayaan 
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masyarakat. PP ini merupakan payung hukum yang 

ditunggu masyarakat baik yang telah berdaya untuk 

berpartisipasi maupun kepada masyarakat yang belum 

berdaya untuk mendapatkan pemberdayaan dalam 

kiprah mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

ad c. RPP tentang Kawasan Cagar Biosfer.

RPP ini penting untuk ditindaklanjuti sebagai 

pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990, khususnya dalam rangka kerja sama konservasi 

internasional. 

Dengan ditetapkannya kawasan Cagar Alam dan 

kawasan Suaka Margasatwa serta Kawasan Konservasi 

tertentu lainnya sebagai Cagar Biosfer, maka kawasan 

yang bersangkutan akan menjadi bagian dari jaringan 

konservasi internasional. Penunjukan cagar biosfer 

melibatkan berbagai negara yang dikenal melalui kerja 

sama program MAB-UNESCO (Man And The Biosphere 

Programme – United National Education Social And 

Cultural Organization). Kegiatan ini akan mendukung 

konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan 

yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat 

lokal dan ilmu pengetahuan yang handal. 

Di seluruh dunia terdapat 564 situs dari 109 negara 

yang ditetapkan oleh MAB-UNESCO sebagai Cagar 

Biosfer. Sampai saat ini (Maret 2016) di Indonesia 

memiliki 11 cagar biosfer yang telah diakui UNESCO. 11 

cagar biosfer tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Cagar Biosfer Cibodas. Ditunjuk pada tahun

1977, Cagar Biosfer Cibodas terdapat di

kawasan Taman Nasional Gunung Gede

Pangrango (Jawa Barat) dengan kawasan inti

seluas 15.196 Ha yang ditetapkan pada tahun

1980.

2) Cagar Biosfer Komodo. Ditunjuk pada tahun

1977, Cagar Biosfer Komodo terdapat di

Taman Nasional Komodo (Nusa Tenggara

Timur) dengan kawasan inti seluas 173.300 Ha

yang ditetapkan pada tahun 1990.

3) Cagar Biosfer Lore Lindu. Ditunjuk pada

tahun 1977, Cagar Biosfer Lore Lindu terdapat

di Taman Nasional Lore Lindu (Sulawesi

Tengah) dengan kawasan inti seluas 229.000 

Ha yang ditetapkan pada tahun 1993.

4) Cagar Biosfer Tanjung Puting. Ditunjuk pada

tahun 1977, Cagar Biosfer Tanjung Puting

terdapat di Taman Nasional Tanjung Puting

(Kalimantan Tengah) dengan kawasan inti

seluas 415.040 Ha yang ditetapkan pada tahun 

1982.

5) Cagar Biosfer Gunung Leuser. Ditunjuk tahun

1981, Cagar Biosfer Gunung Leuser terdapat

di Taman Nasional Gunung Leuser (Nanggroe

Aceh Darussalam dan Sumatra Utara)

dengan kawasan inti seluas 792.675 Ha yang

ditetapkan pada tahun 1980.

6) Cagar Biosfer Siberut. Ditunjuk tahun 1981,

Cagar Biosfer Siberut terdapat di Taman

Nasional Siberut (Kepulauan Mentawai,

Sumatra Barat) dengan kawasan inti seluas

190.500 Ha yang ditetapkan pada tahun 1993.

7) Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.

Ditunjuk dan ditetapkan pada tahun 2009,

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu

terdapat di Riau dengan kawasan inti seluas

174.500 Ha yang terdiri atas perpaduan antara

kawasan konservasi (Suaka Margasatwa Giam

Siak Kecil dan Suaka Margasatwa Bukit Batu)

dan hutan produksi milik swasta yang tidak di

konversi.

8) Cagar Biosfer Wakatobi. Ditetapkan pada

tahun 2012 dengan luas kawasan inti

mencapai 54.568 Ha. Terletak di provinsi

Sulawesi Utara.

9) Cara Biosfer Bromo Tengger Semeru Arjuno.

Ditunjuk pada tahun 2015 dengan luas

kawasan inti sekitar 78.144 Ha. Terletak

di pegunungan Bromo, Tengger, Semeru,

Arjuno, dan Welirang, di Provinsi Jawa Timur.

10) Cagar Biosfer Bonerate Kepulauan Selayar.

Ditunjuk pada tahun 2015 dengan kawasan

inti seluas 530.765 Ha (berupa daratan dan

laut). Terletak di Provinsi Sulawesi Selatan.
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11) Cagar Biosfer Blambangan. Cagar Biosfer

Blambangan ditunjuk tahun 2016 yang terdiri

atas tiga kawasan Taman Nasional yaitu

Alas Purwo, Baluran, dan Meru Betiri, serta

satu kawasan cagar alam yaitu, Cagar Alam

Kawah Ijen. Total luas kawasan cagar biosfer

ini adalah 678.947,36 Ha yang terdiri atas

tiga zona yaitu Zona Inti (core area) seluas

127.855,62 Ha, Zona Penyangga (buffer

zone) seluas 230.277,4 Ha, dan Area Transisi

(transition zone) seluas 320.814,34 Ha.

Oleh karena itu keberadaan dan keutuhan Kawasan 

Cagar Biosfer harus tetap dijaga dan dipertahankan.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 sebagai tool (alat) untuk membantu dalam 

pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya belum secara utuh diterapkan karena 

baru kurang lebih 50% saja dimanfaatkan sebagai 

alat dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. Hal ini sungguh sangat disayangkan, 

sehingga dapat dipastikan dalam mengelola kawasan 

konservasi dan jenis tumbuhan dan satwa liar belum 

optimal sebagaimana dicita-citakan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 maupun cita-cita 

konstitusi.

BEBERAPA KELEMAHAN MATERI MU-
ATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 
TAHUN 1990. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai 

induk pengaturan dalam pengelolaan kawasan 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

serta perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar baik 

di dalam kawasan maupun di luar kawasan terdapat 

kelemahan-kelemahan yang harus disempurnakan. 

Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Konservasi Kawasan

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

belum mengakomodir potensi sumber daya

alam yang ada dalam kawasan yang sifatnya

Strategis Nasional seperti panas bumi

(geothermal).

Energi panas bumi bersifat ramah 

lingkungan bila dibandingkan dengan jenis 

energi lainnya terutama yang berasal dari 

hasil pembakaran bahan bakar fosil (fossil 

fuel), sehingga bila dikembangkan akan 

mengurangi bahaya efek rumah kaca yang 

menyebabkan pemanasan global. 

Sumber energi panas bumi cenderung 

tidak akan habis, karena proses 

pembentukannya yang terus menerus 

selama kondisi lingkungannya (geologi dan 

hidrologi) dapat terjaga keseimbangannya. 

Mengingat energi panas bumi ini tidak dapat 

diekspor, maka pemanfaatannya diarahkan 

untuk mencukupi kebutuhan energi domestik, 

dengan demikian energi panas bumi akan 

menjadi energi alternatif andalan dan vital 

karena dapat mengurangi ketergantungan 

Indonesia terhadap sumber energi fosil 

yang kian menipis dan dapat memberikan 

nilai tambah dalam rangka optimalisasi 

pemanfaatan aneka ragam sumber energi 

di Indonesia. Potensi panas bumi Indonesia 

tersebut kebanyakan berada pada kawasan 

hutan konservasi baik di Taman Nasional, 

Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman 

Wisata Alam. 

Namun demikian pemanfaatan panas 

bumi tersebut belum dapat dioptimalkan 

karena ketentuan Undang-Undang yang 

mengaturnya yaitu antara lain Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 di satu pihak 

dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2003 tentang Panas Bumi. 

Pemanfaatan panas bumi untuk 

pembangkit listrik tenaga panas bumi baru 

terlaksana pada tahun 1983 di Kamojang 

dengan potensi sebesar 30 MW. Selanjutnya 

mulai didirikan PLTP lainnya seperti di 

Gunung Salak, Sibayak, Darajat, Dieng, 
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Wayang Windu dan Lahendong. Hingga saat 

ini baru 1.189 MW listrik yang telah di produksi 

dari tujuh lapangan. Ketujuh lapangan panas 

bumi tersebut adalah Sibayak (12 MW), G. 

Salak (375 MW), Kamojang (200 MW), Darajat 

(255 MW), Wayang Windu (227 MW), Dieng 

(60 MW), dan Lahendong (60 MW).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 

disebutkan bahwa ”Panas bumi adalah 

sumber energi panas yang terkandung di 

dalam air panas, uap air dan batuan bersama 

mineral ikutan dan gas lainnya yang secara 

genetik semuanya tidak dapat dipisahkan 

dalam suatu sistem panas bumi dan 

untuk pemanfaatannya diperlukan proses 

penambangan”.

Kegiatan panas bumi merupakan 

kegiatan terbarukan dan ramah lingkungan 

dan termasuk kegiatan jasa lingkungan 

sehingga pemanfaatannya tidak 

mengganggu kelestarian lingkungan dan 

tidak tepat kalau pemanfaatannya disebut 

proses penambangan. Oleh karena itu 

pemanfaatannya mengacu pada aktivitas 

konservasi perlu adanya payung hukum 

untuk mengakomodasi kegiatan ini dalam 

penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990. 

b) Perlu ditinjau kembali apakah pada Kawasan

Suaka Alam perlu dibagi dengan blok atau

tetap dalam satu hamparan tanpa ada blok

pengelolaan. Mengingat dalam praktik

diperlukan pembagian Blok Pengelolaan

Kawasan, untuk itu diperlukan Kajian Teknis

manfaat pembagian blok tersebut agar dalam

pengelolaan Kawasan Suaka Alam dapat

optimal.

c) Memasukan Taman Buru dalam rezim

penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1990 agar Kawasan Taman Buru dalam

satu payung hukum konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya. Hal tersebut 

dimungkinkan karena dalam pengelolaan 

Taman Buru juga mendasari pada kaidah 

konservasi antara lain kegiatan penangkaran, 

pembinaan populasi dan pembinaan habitat.

2. Konservasi Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Data menunjukkan bahwa  (Gakkum 2018)

a. Tiga dekade belakangan ini semakin banyak

satwa di Indonesia yang masuk dalam

kategori terancam punah;

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P. 20/MenLHK/Setjen/

Kum.1/6/2021 menetapkan daftar satwa yang

dilindungi bertambah 794 Spesies;

c. Tahun 2015 – 2018 tercatat 609 penangkapan

pelaku perburuan dan distribusi illegal;

d. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) memperkirakan nilai

perdagangan satwa liar mencapai 13 Triliun

Rupiah per tahun;

Atas dasar hal tersebut maka perlu untuk 

penguatan dan perlindungan jenis tumbuhan dan 

satwa liar melalui langkah sebagai berikut : 

a) Perlu redifinisi mengenai status perlindungan

jenis, dengan membaginya ke dalam

kategori sesuai dengan kategori di CITES

garis Appendix 1, 2 dan 3. Hal tersebut akan

memudahkan dalam proses administrasi dan

pengawasan terkait peredaran satwa ke luar

negeri dan sebaliknya serta penetapan sanksi

hukumnya.

b) Selain tersebut pada angka 1), sanksi hukum

terhadap pelaku tindak pidana hanya

ditujukan untuk pelanggaran terhadap aturan

jenis-jenis yang dilindungi, sedangkan untuk

yang tidak dilindungi belum ada pengaturan

mengenai sanksi hukumnya. Sedangkan

secara internasional CITES mewajibkan

Negara anggota untuk dapat memberikan

sanksi hukum yang berkaitan dengan jenis-
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jenis yang termasuk Appendix CITES yang 

banyak diantaranya tidak dilindungi.

c) Belum diatur secara institusional tentang

lembaga identifikasi jenis yang dapat berlaku

secara nasional dan dapat ditempatkan 

pada Bandara /Pelabuhan internasional 

selain ketentuan, kepabeanan, imigrasi dan

karantina. Dengan adanya institusi ini yang

dapat ditempatkan secara legal di Bandara/

Pelabuhan maka dapat menghindari adanya

penyelundupan/illegal trading satwa liar.

3. Dana Konservasi

Anggaran merupakan sebuah instrumen 

strategis untuk mencapai pelaksanaan kebijakan yang 

berkualitas. Kebijakan penganggaran yang tidak tepat 

dapat berpotensi terhadap timbulnya resiko kerusakan 

ekologi, kerugian ekonomi dan kesenjangan sosial. 

Bahwa pengelolaan kawasan konservasi 

memerlukan biaya yang sangat tinggi dan tidak 

mungkin seluruhnya harus ditanggung oleh 

Pemerintah. Oleh karena itu peran serta masyarakat 

di dalam turut serta mendukung program-program 

konservasi perlu terus ditingkatkan termasuk 

penggalangan dana untuk konservasi. Saat ini 

dirasakan minimnya anggaran dalam pengelolaan 

konservasi, proses pencairan anggaran yang lama dan 

rumit. Dengan demikian perlu adanya tekad untuk 

mengecualikan pengaturan dana konservasi dalam 

rezim Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 

17 tahun 2003 dengan tetap mengedepankan asas 

keputusan dan kepantasan. Hal tersebut berarti ada 

kebijakan khusus dengan naiknya anggaran dalam 

pengelolaan konservasi, proses pencairan anggaran 

yang relatif sederhana dan tepat waktu. Selain itu dapat 

menarik dan mengelola dana dari masyarakat tanpa 

harus melalui mekanisme APBN yang rumit meskipun 

tetap transparan dan bertanggung jawab. Bantuan dana 

konservasi tersebut dapat diterima secara langsung 

(in-cash) maupun dalam bentuk barang (in-kind).

4. Problem Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Permasalahan yang sering muncul dalam

pengelolaan kawasan konservasi dalam kaitannya 

dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) adalah 

pemahaman bahwa kawasan konservasi tidak 

memberi kontribusi terhadap pembangunan PEMDA 

sebagaimana dikutip pada hasil NRM sebagai berikut 

(The Word Bank, 1999).

“For PEMDA, National Park is considered 
as stealing people’s land. They did not know 
that if there is no national park here, the people 
will sufer from flooding every rainy seasons. 
we need to socialize national park to the local 
community and goverment agencies.”

Perbedaan pandangan antara PEMDA dengan 

pengelola kawasan konservasi baik Balai Taman 

Nasional (BTN) maupun Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam (BKSDA) tidak perlu terjadi apabila para 

pihak memahami manfaat kawasan konservasi bagi 

kelangsungan kehidupan. Untuk mengatasi perbedaan 

pandangan antara PEMDA dengan BTN/BKSDA 

diperlukan pendekatan dari instansi terkait dan mereka 

duduk bersama untuk merumuskan perencanaan dan 

pengelolaan kawasan konservasi.

Keberadaan kawasan konservasi harus selalu 

mendapat dukungan dari PEMDA setempat. Peran 

PEMDA hendaknya lebih diarahkan pada zona 

penyangga kawasan konservasi. Dengan demikian 

terdapat pembagian peran dengan BTN/BKSDA. 

Acuan dasar yang dipergunakan sebagai pedoman 

untuk pengelolaan zona penyangga adalah rencana 

pengelolaan kawasan konservasi yang merupakan 

kesepakatan stake holder yang terkait. Mengingat 

pengelolaan kawasan konservasi cukup berat maka 

peran masing-masing stake holder tersebut secara 

gotong royong mengelola kawasan guna mewujudkan 

kawasan konservasi yang lestari. Dengan demikian 

tujuan pembangunan kehutanan khususnya 

pembangunan kawasan konservasi dapat tercapai 

yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Sumber Daya Manusia sebagai Penentu

Keberhasilan Pelaksanaan Undang-Undang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya.
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Bahwa keberlakuan produk perundang-undangan 

kualitasnya ditentukan oleh tiga hal sebagaimana 

dikemukakan oleh Lawrence W. Friedman dalam 

bukunya American Law, disebutkan bahwa hukum 

sebagai sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

a) Sruktur sistem hukum yang merupakan badan

atau pelaksana perundang-undangan.

b) Substansi sistem hukum yang menyangkut

perundang-undangannya baik pada tataran

policy level, institutional level maupun 

operational level.

c) Budaya hukum masyarakat yaitu menyangkut

tata laku dan cara pandang masyarakat

terhadap hukum.

Terkait dengan struktur sistem hukum yang 

merupakan penentu keberhasilan perundang-

undangan dituntut adanya sikap profesionalisme 

dan perilaku pelaksanaannya. Untuk itu di dalam 

penempatan para pejabat khususnya terkait pengelola 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

harus benar-benar profesional yaitu mumpuni 

dalam bidangnya dan bertanggung jawab terhadap 

apa yang menjadi bidang tugasnya. Untuk itu sistem 

pengkaderan dan promosi dari pejabat yang duduk 

dalam struktur organisasi kepemerintahan khususnya 

yang mengelola kawasan konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya harus benar-benar 

yang terencana, terukur dan terseleksi serta benar-

benar mengetahui dan mampu melaksanakan apa 

yang menjadi bidang tugasnya. Untuk itu perlu adanya 

evaluasi terhadap sistem promosi untuk penempatan 

para pejabat/pelaksana, baik di tingkat pusat maupun 

daerah.

Terkait dengan budaya hukum masyarakat, 

bahwa perlu adanya penyadaran masyarakat terkait 

arti pentingnya pengelolaan kawasan konservasi 

dan perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar. 

Perlu adanya penelitian terus menerus tentang 

tata laku masyarakat dan sosialisasi tentang arti 

pentingnya pengelolaan kawasan dan perlindungan 

jenis tumbuhan dan satwa bagi pelestarian alam dan 

keberlanjutan kehidupan. 

Selain hal tersebut materi muatan perundang-

undangan tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati Dan Ekosistemnya perlu dilakukan perubahan 

perubahan menyesuaikan kebutuhan di masyarakat. 

Hal ini mengingat hukum sebagai sistem dapat 

berjalan dengan baik apabila terjadi interaksi yang 

baik dan selaras antar komponen dalam sistem hukum 

tersebut.

BAGAIMANA PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 
1990 TENTANG KSDAHE  
SEHARUSNYA.

1. Untuk memahami suatu produk Undang-

Undang maka dapat dilihat dari aspek filosofis, yuridis 

dan sosiologis. Dari tiga aspek tersebut yang tertuang 

dalam Naskah Akademis maupun dalam draft RUU 

penyempurnaan maka tiga aspek tersebut relatif 

sama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. 

Sehingga tidak ditemukan daya beda latar belakang 

filosofis, yuridis dan sosiologis dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990.

2. Untuk membuat Peraturan Perundang-

undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka harus 

memenuhi azas formil dan materiil yang meliputi 

antara lain :

a) Undang-Undang yang akan disusun
disesuaikan perubahan yang dibutuhkan
masyarakat.

b) Undang-Undang yang akan disusun 
dimungkinkan dapat dilaksanakan.

c) Undang-Undang yang akan disusun
merupakan kemurnian kehendak Pemerintah.

d) Perancang Perundang-undangan harus
memahami betul terhadap substansi yang
akan dirumuskan.

e) Dalam proses penyelesaian perancangan
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Undang-Undang tidak boleh tergesa-gesa.

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

g) Harus adanya kejelasan terminologi dan
sistematika.

h) Bahwa perundang-undangan tersebut mudah
dikenal.

i) Perlakuan yang sama dimuka hukum, dan.

j) Azas kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan 

bahwa hukum (Undang-Undang) yang telah dibuat 

selanjutnya harus diimplementasikan, sebab jika tidak 

maka hukum/Undang-Undang hanyalah merupakan 

huruf-huruf mati belaka. Agar supaya hukum/

Undang-Undang dapat berfungsi dengan baik maka ia 

harus memenuhi keberlakuan.

Untuk itu agar undang-undang yang telah 

diundangkan segera dapat diimplementasikan harus 

segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksananya 

baik pada tataran Peraturan Pemerintah sampai dengan 

Peraturan Dirjen yang bersifat teknis. Kementerian 

teknis harus sejak awal menyiapkan draf peraturan 

pelaksananya sehingga sesaat setelah diundangkan 

diikuti pengundangan peraturan pelaksananya. 

MATERI MUATAN YANG  
DIUSULKAN DALAM PERUBAHAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 
1990 TENTANG KSDAHE

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih relevan untuk 

dapat mengatur masalah Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Namun demikian 

diperlukan perubahan dengan menambah atau 

mengurangi pasal saja, sehingga tidak harus merubah 

secara total Undang-Undang tersebut. Perubahan yang 

disarankan untuk dilakukan penyempurnaan antara 

lain:

1. Dana Konservasi

Bahwa pengelolaan kawasan konservasi sangatlah

mahal, untuk itu diperlukan sumber dana yang cukup 

besar oleh karena itu dalam perubahan Undang-

Undang ini pengaturannya dikecualikan dari Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. Apabila berhasil untuk melakukan pengaturan 

tentang dana konservasi di luar Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan tersebut, 

diharapkan pengelolaan dana konservasi dapat 

fleksibel, mengingat pengelolaan konservasi dan jenis 

satwa liar memerlukan dana yang cukup besar, dapat 

dari berbagai sumber, pengelolaannya tidak kaku/

fleksibel sehingga tidak menimbulkan kendala di 

lapangan. 

2. Lembaga Identifikasi Jenis

Bahwa Indonesia yang dikenal sebagai mega

biodiversity tumbuhan dan satwa liar hendaknya 

harus selalu mempertahankan kondisi populasi 

jenis TSL untuk itu harus selalu dihindari kegiatan-

kegiatan yang mengganggu keberadaan jenis antara 

lain : perburuan liar, perdagangan satwa liar dan 

pemanfaatan yang tidak bijaksana. Langkah penting 

yang harus dilakukan pemerintah antara lain dengan 

pembentukan Lembaga Identifikasi Jenis. Oleh karena 

itu perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 

seharusnya memasukkan materi muatan Lembaga 

Identifikasi Jenis, sehingga peredaran jenis dapat 

terpantau dan menghindari adanya penyelundupan 

satwa, baik ke luar maupun ke dalam wilayah Republik 

Indonesia serta mendapat eksistensi keberadaannya di 

Bandara- bandara Internasional maupun Pelabuhan-

pelabuhan Internasional. 

3. Taman Buru

Memasukkan materi muatan tentang Taman Buru

dalam Undang-Undang ini agar menjadi satu sistem 

hukum dalam Undang-Undang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang sebelumnya 

pengaturan berada dalam Undang-Undang nomor 

41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Di Indonesia telah 

ditetapkan kawasan hutan dengan fungsi sebagai 
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Taman Buru sebanyak 13 unit Taman Buru dengan 

total luas sekitar 220.951,44 Ha, yaitu sebagai berikut. 

a. Taman Buru Lingga Isaq di Aceh Tengah,
Provinsi Aceh.

b. Taman Buru Pulau Pini di Nias, Sumatra
Utara.

c. Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Bengkulu
Utara, Bengkulu.

d. Taman Buru Gunung Nanu’a di Bengkulu
Utara, Bengkulu.

e. Taman Buru Gunung Masigit Kereumbi di
Sumedang dan Garut, Jawa Barat.

f. Taman Buru Pulau Moyo di Sumbawa, Nusa
Tenggara Barat.

g. Taman Buru Gunung Tambora Selatan di Nusa 
Tenggara Barat.

h. Taman Buru Dataran Bena di Timor Tengah
Selatah, Nusa Tenggara Timor.

i. Taman Buru Pulau Ndana di Nusa Tenggara
Timur.

j. Taman Buru Landusa Tomata di Poso,
Sulawesi Tengah.

k. Taman Buru Mata Osu di Kolaka, Sulawesi
Tenggara.

l. Taman Buru Komara di Takalar, Sulawesi
Selatan.

m. Taman Buru Bangkala di Takalar, Sulawesi

Selatan.

Kondisi Taman Buru tersebut diatas saat ini 

kondisinya memprihatinkan. Untuk itu perlu ada sikap 

yang tegas dari Kementerian LHK apakah status taman 

buru tetap akan dipertahankan atau akan diubah fungsi. 

Untuk itu disarankan agar dilakukan evaluasi terhadap 

kelayakan taman buru  tersebut dan diputuskan mana 

yang masih memungkinkan dipertahankan sebagai 

taman buru dan yang harus diubah fungsinya. Hal 

tersebut penting agar dalam pengelolaan kawasan 

sebagaimana panggilan jiwa konstitusi yaitu efektif 

dan effisien.  

4. Pengelompokan Tumbuhan dan Satwa Liar

Membagi jenis tumbuhan dan satwa menjadi

Appendix I, II dan III untuk disesuaikan dengan 

ketentuan the Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 

sehingga memudahkan didalam management 

pengelolaan. Sebagai konsekuensinya harus dilakukan 

inventarisasi yang detail terhadap jenis tumbuhan dan 

satwa liar di Indonesia.

5. Pengelolaan Kawasan yang Fleksibel

Pengaturan management pengelolaan Kawasan

Suaka Alam, Taman Wisata Alam, Taman Buru dan 

Taman Hutan Raya lebih fleksibel (site specifik) dan 

dikelola dengan sistem blok. Fleksibelitas pengelolaan 

kawasan tersebut di atas untuk dapat mengakomodir 

perkembangan-perkembangan di masyarakat 

sehingga tidak menimbulkan kesan adanya 

pengelolaan yang tidak sejalan dengan kebutuhan di 

masyarakat. Sedangkan yang dimaksud site spesifik 

bahwa setiap kawasan mempunyai ciri kas sendiri serta 

tingkat tantangan dan ancaman yang berbeda sehingga 

penangananya juga harus secara khusus, spesifik dan 

lokal serta tidak tepat apabila penanganannya secara 

terpusat.

6. Mengakomodir Kegiatan Yang Strategis Nasional

Memasukkan materi muatan yang strategis

nasional maksudnya bahwa panas bumi dalam 

pemanfaatan kawasan konservasi dengan skema jasa 

lingkungan karena merupakan proyek yang vital dan 

strategis untuk pembangunan nasional, sehingga hal 

tersebut harus mendapatkan prioritas.

7. Pengaturan Penguatan Pemberdayaan 

Masyarakat Daerah Penyangga dan Masyarakat 

Hukum Adat

Merumuskan pengaturan mengenai

pemberdayaan masyarakat dan juga peran serta 

masyarakat serta pengaturan daerah penyangga. 

Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah 

upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

menguatkan kemampuan masyarakat sekitar kawasan 

hutan sehingga dapat berdaya dan adanya kesadaran 

untuk melakukan upaya-upaya konservasi. Kegiatan 

pemberdayaan tersebut harus dilakukan sesuai 
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dengan kondisi dan kemampuan masyarakat sekitar. 

Dengan demikian program-program yang dilakukan 

pemerintah harus mendasarkan nuasa button up 

bukan top down dan partisipatif, sehingga sasaran 

pemberdayaan dapat tercapai. Sedangkan peran serta 

masyarakat dimaksudkan adalah upaya-upaya yang 

dilakukan masyarakat atas kesadaran sendiri karena 

telah mempunyai kemampuan untuk berpatisipasi 

di dalam pembangunan konservasi di Indonesia. 

Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh 

perorangan maupun korporasi.

Keberadaan masyarakat Hukum Adat dalam 

pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam adalah sangat penting dan 

merupakan bagian dalam membangun kearifan lokal 

guna pelestarian kawasan dan jenis tumbuhan dan 

satwa liar. Oleh karena itu peran masyarakat Hukum 

Adat dalam pengelolaan kawasan harus mendapat 

porsi yang baik dan tepat dan lebih khusus dalam 

membangun daerah penyangga yang merupakan satu 

kesatuan Sistem Daerah Pengelolaan Kawasan.

8. Perumusan Sanksi Pidana

a. Merumuskan sanksi hukum terhadap jenis-
jenis yang tidak dilindungi namun masih
dalam appendix CITES.

b. Penyesuaian rumusan sanksi pidana, agar
ancaman pidana diperberat mengingat
kondisi kawasan konservasi maupun jenis
sudah sangat memprihatinkan.

c. Penyusunan rumusan besarnya ancaman
pidana untuk disesuaikan dengan kondisi saat

ini.

9. Menetapkan Pidana Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai

Extraordinary crime, Organized crime, dan

Transnational crime.

10. Mendorong Percepatan Penyusunan RPP

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1990 sehingga dapat secara optimal berlaku dan

dapat berfungsi maka :

a. 3 RPP yang belum disusun dan disahkan

agar segera ditindaklanjuti untuk menjadi

Peraturan Pemerintah.

b. Segera disusun Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan yang diperintahkan

dari 5 PP Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 agar implementatif dan

juga pelaksanaan PP yang baru tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap 

rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 tentang konservasi Sumber daya Alam Hayati dan 

ekosistemnya maka hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah :

1. Bahwa perubahan undang-undang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

dilakukan secara bertahap disesuaikan

dengan kebutuhan dan perubahan pasal-

pasal saja.

2. Materi muatan usulan perubahan

disusun untuk menjadi pelengkap guna

penyempurnaan undang-undang ini.

3. Terhadap perintah untuk menindaklanjuti

dengan peraturan pemerintah yang tersisa

dan masih sangat relevan yaitu :

a) RPP tentang Perlindungan Sistem

Penyangga Kehidupan.

b) RPP tentang Cagar Biosfer.

c) RPP tentang Peran Serta

Masyarakat

Hendaknya segera di susun 

dan diundangkan sehingga dapat 

diimplementasikan sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku.

4. Kementerian LHK hendaknya secara

bijaksana dapat mengakomodir perubahan

serta segera menyiapkan peraturan pelaksana

sesaat setelah diundangkannya UU perubahan

tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya.

Artikel Utama

17Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry



DAFTAR PUSTAKA

Arstein, Sherry R. 1969. Ladder of Citizen 
Participation AIP Journal. July 1969 : 216 -224.

Ben Phillips. Hashim dan Wahyu Widodo, 1992. 
Program-program Daerah Penyangga, Work 
Shop, Program Daerah Penyangga. Bogor, 17 – 
28 Oktober 

Bromley, Daniel W. 1989. Economic Interest and 
Institution : The Conceptual Foundation of Public 
Policy, New York. Brasil Beckwill.

Bruggink, H. J.J. 1996. Refleksi tentang Hukum, 
Alih Bahasa Arief Sidharta, SH. Bandung. PT. 
Citra Aditya Bakti.

Bahruni, dkk. 2020. Valuasi Ekonomi Satwa Liar 
Dilindungi untuk Kepentingan Proses Hukum, 
Kerja sama UNDP – Kementerian LHK & LPPM 
– IPB. Bogor.

Budi Riyanto dan Dudi Mempawardi Saragih, 2004. 
Himpunan Ringkasan Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Kehutanan dan Konservasi 
Hayati, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan 
dan Lingkungan. Bogor.

Budi Riyanto dan Dudi Mempawardi Saragih, 
2004. Tanya Jawab Lengkap Hukum Konservasi 
Hayati, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan 
dan Lingkungan. Bogor.

Budi Riyanto dan Lukman Hakim Ph.D. 1996. 
Evaluasi dan Kebijakan Pengusahaan Pariwisata 
Alam di Kawasan Pelestarian Alam. Universitas 
Indonesia. Jakarta, 

Budi Riyanto dan Samedi, 2004. Dinamika 
Konservasi Hayati di Indonesia, Lembaga 
Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan. 
Bogor.

Budi Riyanto, 2004. Pengaturan Hukum Adat 
di Indonesia, Lembaga Pengkajian Hukum 
Kehutanan dan Lingkungan. Bogor.

Budi Riyanto, 2004. Pengelolaan Kawasan Suaka 
Alam dan Kawasan Peelestarian Alam, Sebuah 
Tinjauan Hukum Terhadap Debt for Nature 
Swaps, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan 
dan Lingkungan. Bogor.

Budi Riyanto, 2004., Selayang Pandang 
Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia, 
Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan 

Lingkungan, Bogor.

Budi Riyanto, 2018. Bunga Rampai Kumpulan 
Catatan dan Pendapat Hukum Sektor Kehutanan 
Dalam Implementasinya. Bogor.

Budi Riyanto, 2022. Bunga Rampai Kumpulan 
Catatan dan Pendapat Hukum Sektor Kehutanan 
Dalam Implementasinya, Jilid 2.Bogor.

Dey, Thomas R, 1978. Understanding Public Policy, 
Engelwoodcliff Hall, New Jersey.

Friedman, 1996. Teori dan Filsafat Hukum Idealisme 
Filosofis dan Problema Keadilan, terjemahan 
Mohammad Arifin. Jakarta : CV. Rajawali

Friedman, Lawrence M, 1984. American Law, W.W. 
Norton & Company. New York, USA. 

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1985., Aspek Hukum 
Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pidato Pengukuhan Guru 
Besar Universitas Gajah Mada.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1995. Hukum 
Perlindungan Lingkungan, Edisi Pertama Gajah 
Mada University Press. Yogyakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1997. Aspek Hukum 
Perlindungan Lingkungan dan Pelestarian 
Fungsi Hutan, Bahan Seminar, Departemen 
Kehutanan. Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999. Hukum Tata 
Lingkungan, Edisi Ketujuh. Yogyakarta : Gajah 
Mada University Press.

h t t p : / / p s d g . b g l . e s d m . g o . i d / i n d e x .
php?option=com_content&id=841. Diakses 
tanggal 18 Mei 2017.

https://alamendah.org/2010/12/29/cagar-
biosfer-di-indonesia/. Diakses tanggal 18 Mei 
2017.

h t t p s : / / m . t e m p o . c o / r e a d /
news/2012/11/26/090444145/pemerintah-
ajak-swasta-konservasi-satwa-langka. 
Diakses tanggal 18 Mei 2017.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 
tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Artikel Utama

18 Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry



PENDAHULUAN DAN 
PENJELASAN UMUM

Reorientasi Pengelolaan Hutan 

menjadi tema terpilih Majalah 

Rimbawan Indonesia edisi 71, April 

2022.  Tema ini mengingatkan kita 

rimbawan dan pemerhati, agar ti-

dak statis dalam memandang hutan 

dan pengelolaan hutan Indonesia. 

Pemikiran ke depan termasuk pe-

ngelolaan hutan yang berhadapan 

dengan dinamika berbagai tantang-

an global, regional maupun lokal.  

Indonesia, melalui Undang-

Undang Kehutanan no. 41 tahun 

1999 (dan Undang-Undang no. 5 tahun 1967), 

mengenal tiga fungsi hutan yaitu fungsi konservasi, 

fungsi lindung, dan fungsi produksi. Undang-Undang 

no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menekankan 

bahwa penyelenggaraan kehutanan dengan keharusan 

mengaktualisasikan  kebijakan keseimbangan antara 

ekonomi dan lingkungan. Reorientasi pengelolaan 

hutan menuntut cara pandang yang luas dengan 

beragam tantangan global, nasional dan lokal dalam 

dimensi ekonomi, lingkungan, dan yang semakin 

beragam.

Fakta dan fenomena terkait hutan dengan berbagai 

aspek dan dimensi terus berkembang, namun belum 

tertuang dengan pasti dalam kontek ketentuan aturan 

maupun ketentuan teknis yang ada. Berikut disajikan 

beberapa  fakta atau fenomena kekinian yang diamati 

penulis, dengan harapan dapat mengingatkan kita 

bersama tentang peluang dan tantangan sehubungan 

pengelolaan hutan ke depan.  Beberapa contoh seperti 

hubungan hutan dan perubahan iklim, hubungan 

hutan dan energi terbarukan, hubungan hutan dan 

daya sanggah ketersediaan air 

bersih, dan perkembangan hutan 

sebagai penyanggah kehidupan 

masyarakat lokal. 

Penyajian singkat

disampaikan secara kontemporer 

dengan mengambil beberapa 

cuplikan kejadian di belahan 

bumi yang semula mungkin tidak 

terpikirkan kaitannya dengan 

pengelolaan hutan.  Lebih jauh 

lagi fakta dan fenomena tersebut 

belum tercakup dalam ketentuan 

pengelolaan hutan Indonesia.  

Kecepatan dalam menangkap 

peluang dan menyiapkan analisa 

teknis serta merumuskan kebijakan dalam bentuk 

ketentuan hukum menjadi kunci sukses pengelolaan 

hutan dengan segala manfaat fungsinya. 

Sebagai contoh, bagaimana menyikapi melelehnya 

es di kutub selatan (The Guardian, March 2022, East 

Antarctic), dan kita baru sadar bahwa hutan mangrove 

kita sudah menipis. 

Sebelumnya majalah Newsweek menyajikan hal 

yang sama sebagai berikut:

Dan jangan kaget jika bahan bakar kebutuhan 

rumah tangga semakin naik, sedangkan kita sudah 

melupakan melanjutkan penelitian kayu bakar atau 

kayu energi dan belum mendalami teknologi baru 

biomassa untuk energi. Selanjutnya jangan kaget jika 

penduduk perkotaan mengalami kesulitan air bersih, 

sedangkan kawasan resapan tidak lagi ada aturan yang 

memaksa alokasi khusus untuk fungsi tersebut. 

Namun dari sisi lain, dimasa pandemi COVID 

19 dengan segala dampak ekonomi dan dampak 

NILAI HUTAN UNTUK KEHIDUPAN BUMI YANG SATU, 
MASA KINI DAN YANG AKAN DATANG

Oleh : Dr. Ir. Yetti Rusli, MSc. *)
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An ice shelf in East Antarctica the size of Rome collapsed earlier this month. A chunk of ice falls from 
the Perito Moreno Glacier at Los Glaciares National Park in the Argentine province of Santa Cruz on 

March 10, 2018.

lainnya, ada bukti, ternyata hutan yang dikelola 

oleh masyarakat (Perhutanan Sosial) telah mampu 

menunjang kehidupan masyarakat dan mendatangkan 

pundi-pundi ekonomi lokal, bahkan berlanjut sebagai 

komoditi ekspor. Terobosan ini akan maksimal jika 

kebijakan sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Perhutanan Sosial didukung sepenuhnya oleh 

kebijakan dan penganggaran multi-sektoral untuk 

masyarakat (dalam rangka tugas bersama multi-sektor 

menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi 

kesenjangan ekonomi).  Disinyalir bahwa rendahnya 

support sektor lain karena masih ada keraguan 

menfasilitasi masyarakat berinvestasi di kawasan 

hutan, dimana pada masa lalu dianggap  sesuatu yang 

ilegal dan akan menjadi subjek pelanggaran. Padahal 

saat ini sudah ada legalitas perizinan/persetujuan 

Perhutanan Sosial untuk masyarakat untuk dapat 

mengakses kawasan hutan.  

Jangan lupa juga dengan catatan sejarah suksesnya 

perbaikan lingkungan seperti yang terjadi di Gunung 

Kidul. Dulu terkenal dengan sebutan lahan batu 

bertanah alias sangat sedikit tumbuhan yang tumbuh, 

namun saat ini masyarakat hidup dengan ekosistem 

pepohonan dan agroforestry yang menunjang 

kehidupan, dengan ketersediaan air bersih, dan mikro-

klimat yang mendukung. 

Hal menarik lainnya dalam pengembangan 

pemikiran reorientasi pengelolaan hutan seperti 

bagaimana seharusnya kita menjelaskan teknologi 

Carbon Capture and Storage (CCS) yang ditawarkan 

kepada Indonesia yang sebetulnya secara faktual 

dapat dijelaskan dengan komparasi proses fotosintesa 

(menyerap CO2 dan membentuk biomassa) oleh 

pohon.  Apalagi di wilayah tropis, tersedia matahari 

sepanjang tahun dan rata-rata berlangsung 11 jam 

sehari untuk pohon berfotosintesa. Jika kita mampu 

mengembangkan cara pandang pengelolaan hutan, 

maka ini bisa menjadi peluang setara dengan CCS. 

Penulis berkesempatan menjadi pembicara pada 

acara Roundtable Discussion, IFRI and CDC Climat, 27 rue 

de la Procession, 75015 Paris Wednesday May 20, 2015, 

antara lain menyampaikan potensi Indonesia dalam 

kaitan perubahan iklim dan upaya perbaikan siklus 

karbon. Ilustrasi di samping menjelaskan fotosintesa 

pohon dan CCS teknologi. Menanam dan memelihara 

pohon menyerap CO2 dan membentuk biomassa 

dengan penjelasan konversi CO2 eq yang diserap 

oleh pohon sebesar 50 % berat biomassa. Sedangkan 

teknologi CCS yang mahal menyerap CO2 melalui balon 

raksasa dan menyimpannya dalam perut bumi. 

Catatan menarik lainnya yaitu publikasi ITTO, 

Edisi terbaru ITTO-MIS Volume 26 Number 6, 16-31 

March 2022 bahwa ekspor playwood Indonesia tahun 

2021 ke EU27+UK sebesar 153.400 meter kubik lebih 

besar dibanding ekspor tahun 2019 dan mengalahkan 

Cina yang semula sebagai eksporter terbesar untuk 

EU27+UK. 

Besar dugaan penulis, kenaikan ekspor Indonesia 

ke EU27 dan UK adalah sebagai salah satu dampak 

perang Ukraina-Rusia, yang membawa keputusan 

Rusia melarang ekspor kayu ke Jepang. Kemudian 

bagaimana respon cepat Indonesia tentang hal ini, 

apakah ini bukan suatu peluang bagi Indonesia 

dengan pasar export produk kayu yang lebih luas? 

Kejutan-kejutan tersebut menuntut agar rimbawan 

dan pemerhati selalu memperbaharui pandangan 

akan makna pengelolaan hutan. Apalagi hutan dan 

pengelolaannya bernuansa jangka panjang, sehingga 

kajian peluang dan tantangan juga bernuansa jangka 

panjang.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hutan 
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adalah modal kehidupan di bumi. Masyarakat 

kehutanan Indonesia atau rimbawan Indonesia sering 

mengemas dalam istilah sebagai kesatuan fungsi 

ekologi, sosial dan ekonomi. Hal tersebut secara 

gamblang ditulis dalam salah satu referensi populer 

global (artinya dapat dikonsumsi oleh masyarakat 

umum global tentang pohon), sebagian dikutip sebagai 

berikut (Sumber: https://www.linkedin.com/pulse/what-would-happen-
were-trees-earth-by-ashraful-muku-ashraful-muku, dengan terjemahan 

bebas):

“Kehidupan tidak akan ada di bumi tanpa pohon 

karena pohon menghasilkan sebagian besar oksigen 

yang dihirup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pohon 

menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan 

oksigen melalui proses fotosintesis. Hutan bertindak 

sebagai ����udara raksasa bagi dunia. Tidak hanya siklus 

karbon, siklus air dan hujan tidak terlepas dari pohon 

melalui proses evapotranspirasi. Dan untuk energi bersih 

terbarukan dapat dilakukan dengan menanam kayu 

energi yang cepat tumbuh, menghasilkan biomassa.”

Sisi lain dari pohon dan hutan adalah biomassa 

untuk energi. Melalui fotosintesa pohon bertumbuh 

menghasilkan biomassa. Topik ini semakin mendapat 

perhatian lebih yaitu bahwa biomassa pohon menjadi 

sumber energi bersih dan terbarukan sebagai hasil 

dari pengelolaan hutan lestari.  Kontroversi terjadi di 

kalangan pihak yang beranggapan bahwa penggunaan 

biomassa pohon akan mengurangi tutupan 

lahan/hutan. Sangat disayangkan pandangan ini 

mengabaikan multi manfaat dari penanaman pohon 

(energi) menyerap CO2 dan pemanfaatan biomassa 

melalui teknologi akan menghasilkan energi dengan 

tingkat karbon netral. Multi manfaat pengelolaan 

hutan dengan pemahaman pohon menyerap CO2 

melalui fotosintesa berfungsi sebagai vacuum 

cleaner raksasa CO2. Selanjutnya pohon bertumbuh 

menghasilkan biomassa kayu.  Biomassa kayu menjadi 

sumber energi baru terbarukan secara lestari dengan 

didukung oleh pilihan kayu berkalori tinggi dan cepat 

tumbuh, dan didukung oleh teknologi �����untuk 

menghasilkan energi yang carbon neutral.

Dengan di topang oleh pengelolaan hutan lestari, 

karunia alam di khatulistiwa dengan matahari 

terpanjang untuk berfotosintesa, dan berlimpahnya 

penelitian kayu bakar dimasa lalu, seyogiyanya 

Indonesia mampu berperan dan meraih posisi terdepan 

di dunia untuk memitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim sekaligus menyediakan energi alternatif baru 

dan terbarukan dengan tanpa mengurangi peran hutan 

untuk ketahanan ekosistem.  

Dengan menyadari �����pohon dan hutan 
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secara hakiki, penulis ingin mengajak pembaca 

semakin yakin bahwa hutan Indonesia merupakan 

potensi strategis dalam mengelola kehidupan bumi 

sebagaimana penulis sajikan dalam Majalah Rimbawan 

Indonesia edisi 52 Desember 2013.  Tidak bermuluk, 

penulis ingin mengajak rimbawan milenial untuk terus 

menggali dan menyempurnakan langkah, menata alam 

Indonesia melalui pembangunan kehutanan untuk 

kehidupan, untuk ketahanan lingkungan atau ruang 

hidup, untuk ketahanan energi, untuk pemerataan 

ekonomi masyarakat, dan bersamaan berperan 

memitigasi perubahan iklim dan meningkatkan 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Dari sisi sosial dan ekonomi, sebagai suatu 

kenyataan tapi tidak menjadi sorotan yang berimbang, 

yaitu sumbangan kehutanan dimasa pandemic COVID 

19 yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun.  Semua 

sisi kehidupan terdampak, ekonomi, sosial, bahkan 

keseharian kehidupan harus berubah.  Dalam kondisi 

seperti ini, memicu munculnya inovasi di berbagai 

bidang. Perhutanan Sosial sebagai kebijakan strategis 

nasional pemerataan ekonomi sejak dikeluarkannya 

Peraturan Presiden no 3/2018 telah secara real 

menfasilitasi masyarakat dengan memberikan 

akses legal mengelola hutan. Berbagai inovasi telah 

dirasakan oleh masyarakat yang ternyata turut 

meringankan beban terutama beban ekonomi dimasa 

pandemi. Upaya padu sinergi antara kebijakan dan 

kegiatan nyata masyarakat di lapangan dikutip dari 

Tami, Desember 2021, tentang Gerak Maju Perhutanan 

Sosial di Masa Pandemi. 

Penataan kebijakan dan peraturan berwujud 

Perhutanan Sosial masuk dalam Kebijakan Nasional 

Strategis, kemudian disusul kebijakan sebagai bagian 

dari pemerataan ekonomi nasional, dan terakhir 

menjadi kunci peraturan adalah masuknya Perhutanan 

Sosial secara khusus dalam UUCK, 2021 pasal 29A.

Bermula dari pemberian akses legal, bermunculan 

kebijakan baru seperti kebijakan Intergrated Area 

Development. Sejarah panjang pembangunan 

kehutanan menerobos ekonomi berbasis masyarakat 

local, yang memang dilandasi kenyataan sesuai 

karakteristik masyarakat yang bermukim di dalam dan 

sekitar hutan. Sebagai contoh sejak lama masyarakat 

yang bermukim di sekitar dan dalam kawasan hutan 

seperti hutan jati di Jawa mempraktikkan Tumpang 

sari, hutan campuran bernama Parak di Sumatra Barat, 

dan Tembawang di Kalimantan Barat, dan sebagainya.

Dengan cuplikan fakta diatas, kita yakin 

Indonesia dengan keberadaan hutan yang lestari 

tetap dan terus mampu berperan dalam ketahanan 

lingkungan termasuk iklim, ketahanan energi, 

ketahanan ekonomi, dan ketahanan posisi global. 

Sektor Kehutanan pertama sukses mengangkat sektor 

ekonomi Indonesia, dan sektor lain terkait seperti 

industri kayu, pasar export, bahkan berkembang 

dengan tumbuhnya perbankan swasta yang berawal 

dari pemanfaatan hutan yang dimulai di era tahun 1980 

dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Secara gamblang penulis ingin mengulas lebih 

banyak dalam konteks hutan dan perubahan iklim, 

serta hutan sebagai sumber energi baru terbarukan 

sebagai berikut.

HUTAN INDONESIA DALAM 
PERKEMBANGAN GLOBAL  
PERUBAHAN IKLIM

Kiranya pembaca MRI, bahwa Indonesia sejak KTT 

Bumi di tahun 1992 telah berada dibaris depan negara-

negara PBB dalam perdebatan dan penanggulangan 

lingkungan yang kemudian secara khusus dan 

aktif dalam pembahasan kesepakatan dunia dalam 

perubahan iklim. Dalam persiapan UN Climate Change 

Conference of the Parties terakhir, COP26 (Konferensi 

Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa) tanggal 

1 - 12 November 2021 di Glasgow, Scotlandia, Inggris, 

Indonesia disebut sebagai negara super power di 

bidang penanggulangan perubahan iklim, disampaikan 

oleh Alok Sharma, President Designate UNFCCC COP26 

dalam pertemuan virtual (23/3/2021) dengan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Pertemuan ini 

merupakan salah satu upaya Pemerintah Inggris 

sebagai tuan rumah COP26 untuk merangkul negara-

negara pihak dalam rangka menyukseskan acara yang 
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berlangsung pada 1-12 November 2021 tersebut.

Dalam persiapan COP26 melalui pertemuan virtual 

tersebut membahas beberapa hal terkait dengan COP26 

dan langkah-langkah pengendalian perubahan iklim 

yang telah dilakukan kedua negara antara lain terkait 

dengan: (1) Kemitraan antara Inggris dan Indonesia; 

(2) Ambisi dalam penanggulangan perubahan iklim; (3)

Adaptasi perubahan iklim; dan (4) Kolaborasi Inggris-

Indonesia alam persiapan menuju COP26.  Kerja sama

yang telah lama terjalin antara Inggris dan Indonesia

antara lain dalam pengembangan Sistem Verifikasi

Legalitas Kayu (SVLK) dalam kerangka Forest Law

Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). Indonesia

juga mengapresiasi tawaran Inggris melalui program

Investment in Nature and Forests (INAFOR) dalam

kerangka nature-based solutions untuk mendukung dan

menjaga kesuksesan Indonesia dalam menurunkan

emisi dari deforestasi dan lahan gambut.

Menteri LHK menegaskan bahwa dalam NDC yang 

kedua (updated) Indonesia tetap mempertahankan 

target awal yang telah ambisius sebagaimana 

tercantum dalam NDC pertama, yaitu pengurangan 

emisi 29% dengan upaya sendiri dan dapat meningkat 

hingga 41% dengan dukungan internasional, 

dibandingkan dengan scenario Business As Usual 

(BAU) pada 2030. Namun demikian, dengan dukungan 

internasional, Indonesia memiliki skenario yang 

lebih ambisius melalui Low Carbon Compatible with 

Paris Agreement (LCCP). Pada 2030, Indonesia akan 

mendekati pada kondisi sebagai penyerap karbon netto 

di sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU). 

Indonesia berencana untuk mengurangi penggunaan 

batu bara secara bertahap hingga 60% pada tahun 

2050 serta akan bergerak maju menuju kondisi tanpa 

emisi netto pada tahun 2070.

Penting untuk diketahui bahwa updated NDC 

memperbarui informasi tentang Visi Pemerintah dan 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia 

serta menjabarkan dan merinci strategi implementasi 

tentang adaptasi serta peningkatan transparansi. 

Updated NDC juga menambah subjek baru dan 

penguatan komitmen dengan memasukkan laut, 

lahan basah (mangrove dan lahan gambut) serta 

kawasan permukiman manusia (dalam skenario 

adaptasi).  Indonesia akan melakukan rehabilitasi 

dan penanaman mangrove seluas 600 ribu hektare 

selama 2021-2024. Disampaikan oleh Menteri LKH 

bahwa di bidang energi, Indonesia berencana untuk 

menerapkan teknologi Carbon Captured Storage/Carbon 

Capture Utilization Storage (CCS/CCUS), menerapkan 

energi terbarukan dan bioenergi. Dengan demikian, 

dukungan internasional, termasuk dari sektor swasta 

atau bisnis, akan memainkan peran penting untuk 

pencapaian skenario ambisius, khususnya di bidang 

energi.

Catatan Singkat dari UNFCCC COP 26, 2021:

Bangsa-bangsa mengadopsi Pakta Iklim Glasgow, 

yang bertujuan untuk mengubah tahun 2020-an 

menjadi satu dekade aksi dan dukungan iklim.

Paket keputusan terdiri dari serangkaian item 

yang disepakati, termasuk upaya yang diperkuat 

untuk membangun ketahanan terhadap perubahan 

iklim, untuk mengekang emisi gas rumah kaca dan 

menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk 

keduanya. Bangsa-bangsa menegaskan kembali tugas 

mereka untuk memenuhi janji menyediakan 100 

miliar dolar setiap tahun dari negara maju ke negara 

berkembang. Dan mereka bersama-sama sepakat 

untuk bekerja mengurangi kesenjangan antara rencana 

pengurangan emisi yang ada dan apa yang diperlukan 

untuk mengurangi emisi, sehingga kenaikan suhu 

rata-rata global dapat dibatasi hingga 1,5 derajat. 

Untuk pertama kalinya, negara-negara diminta untuk 

menghentikan secara bertahap pembangkit listrik 

tenaga batu bara dan subsidi bahan bakar fosil yang 

tidak efisien.

Sebagai bagian dari paket keputusan, negara-

negara juga menyelesaikan buku aturan Perjanjian 

Paris yang berkaitan dengan mekanisme pasar dan 

pendekatan non-pasar dan pelaporan transparan 

tindakan iklim dan dukungan yang diberikan atau 

diterima, termasuk untuk kerugian dan kerusakan.
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HUTAN INDONESIA DAN ENERGI 

BARU TERBARUKAN

Tidak melupakan sejarah kehidupan nenek 

moyang kita dengan kayu bakar. Bagaimana hendaknya 

rimbawan dan pemerhati memaknai kebutuhan 

energi yang terus meningkat dengan bertambahnya 

penduduk, dan meningkatnya perekonomian yang 

membutuhkan energi yang terus bertambah.

Di tahun 2014, dengan menghubungkan perubahan 

iklim dan energi bersih terbarukan yaitu yang berasal 

dari biomassa kayu (metamorfosa kayu bakar) penulis 

terlibat dalam berbagai kegiatan misalnya menanam 

kayu energi cepat tumbuh di lahan marginal berbatuan 

yaitu menanam jenis Kaliandra Merah di Kabupaten 

Bangkalan Madura. Bersama sejawat mendeklarasikan 

Masyarakat Pegiat Biomassa Hutan Indonesia 

(MAPEBHI). Namun tentu tidak mudah berpindah dari 

zona nyaman penggunaan bahan bakar fosil berubah 

menjadi berbasis biomassa.

Di belahan bumi lain teknologi merubah biomassa 

kayu menjadi energi telah berkembang seperti di 

German oleh perusahaan Spanner Re² mengolah kayu 

(waste) menjadi energi melalui teknologi gasifier 

(The biomass power plant from Spanner Re² generates 

electricity and heat according to the principle of combined 

heat and power (CHP). Teknologi ini sudah dipasarkan 

secara luas di Eropa.

Sementara di USA, All Power Labs (APL) Inc. 

Company (1010 Murray St. Berkeley, CA 94710-2816 

United States) memulai penelitian di tahun 2008 

kemudian berhasil memasarkan dengan standar 

teknologi US, dan memperkenalkan di UNCCC Paris 

COP 21, 2015 mesin tipe PP 20 dengan harga terjangkau. 

Bahan baku adalah biomassa antara lain kayu chips, 

dan sisa biomassa lainnya seperti cangkang sawit. 

Dengan menggunakan biomassa/waste, mesin tipe 

PP20 Power Pallet dapat menghasilkan listrik sebesar 

18 kW on-demand (lebih kurang 18 rumah dengan daya 

listrik 1000 kW). Mesin sangat kompak dengan berat 

lebih kurang 1.5 ton, didesign untuk dapat dibawa-

bawa dengan pickup. Saat ini APL memproduksi tipe 

baru PP 30 dengan penyempurnaan dan lebih efisiensi. 

Berikut adalah gambaran teknologi merubah biomassa 

kayu menjadi listrik.

Inisiatif mengangkat biomassa telah dilakukan 

oleh para pegiat sebagai deklarasi berikut:

Deklarasi Masyarakat Pegiat Biomassa Hutan 

Indonesia (MAPEBHI)

Selasa 22 Juli 2014

1. Sumber daya energi adalah sumber daya

alam yang merupakan anugerah Tuhan

Yang Maha Kuasa yang banyak terdapat di

1,2 kg biomassa menghasilkan 1 kWh listrik

Lebih rendah dari harga solar

Bahan baku
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mengkonversi biomassa hutan kayu menjadi 

energi cair Bio methanol (CH3OH) dan Bio 

hidrogen (H2).

6. Teknologi mutakhir tersebut dapat

menghasilkan energi alternatif, baru dan

terbarukan yang dapat dipergunakan sebagai

sumber energi transportasi dan listrik.

7. Mapebhi dibentuk untuk bersama-sama

dengan para pemangku kepentingan lain

bekerja sama mewujudkan peluang tersebut.

8. Hari ini Mapebhi akan dideklarasikan oleh 7

(tujuh) pendiri, mewakili para pendiri, yaitu :

• Letjen (Pur) Sugiono ~ Ketua Umum

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 

yang memiliki anggota lebih dari 400 

perusahaan hutan dan meliputi areal kerja + 

35 juta ha Hutan Produksi.

• Prof. Dr. Syamsir Abduh ~ Anggota

Masyarakat Standarisasi Nasional (MASTAN) 

dan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN)

• Dr.Ir. Yetti Rusli ~ Pakar Ekonomi

Sumber Daya Hutan dan Staf Ahli Menteri 

Kehutanan Bidang Lingkungan dan 

Perubahan Iklim.

• Dr. Ir. Asep Sugih Suntana ~ Pakar

Kehutanan (Forest & Energy)

• Ir. Nanang Roffandi Ahmad ~ Inisiator

Mapebhi

• Andreas Dewatmoko ~ Komisaris

PT. Saranacipta Saptapesona, Perusahaan 

Konsultan di Bidang Energi

• Johanes Sujanto Basuki ~ Presiden

Direktur PT. Basuki Pratama Engineering. 

Perusahaan Rekayasa Teknologi Energi.

Upaya lebih keras perlu dilakukan sampai 

terbukanya peluang, baik melalui kebijakan 

pemerintah, maupun melalui ketersediaan teknologi, 

dan rantai pasar.

seluruh nusantara, dan harus digunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 

sumber daya energi harus digunakan secara 

efisien dan optimal untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Karena perannya 

yang besar dalam mendukung perekonomian 

negara, sumber daya energi tidak hanya 

dipandang sebagai kekayaan alam yang 

terdapat dalam bentuk deposit atau cadangan, 

tetapi harus dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat saat ini dan untuk 

generasi yang akan datang.

2. Di Indonesia, penggunaan energi meningkat

dengan pesat sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi dan pertambahan penduduk.

Sampai saat ini energi yang digunakan untuk

kebutuhan dalam negeri sebagian besar

masih berasal dari jenis energi fosil (minyak

bumi, gas bumi) yang merupakan energi

tak terbarukan. Selain untuk memenuhi

kebutuhan dalam negeri, energi nasional

yang dihasilkan juga diekspor ke luar negeri

untuk mendapatkan devisa negara. Disisi lain,

harus diakui bahwa akses untuk mendapatkan 

jaminan pasokan energi yang handal, baik

untuk keperluan masyarakat dan industri

sampai saat ini belum terpenuhi secara

optimal.

3. Hutan sebagai penghasil energi sudah dikenal

masyarakat sejak dahulu, walaupun baru

terbatas sebagai penghasil kayu bakar dan

arang, untuk keperluan rumah tangga.

4. Energi tersebut sangat dominan di dunia

khususnya di Benua Afrika dan Asia, walaupun 

hutan ternyata dapat menghasilkan beberapa

jenis energi : padat, gas dan cair.

5. Akan tetapi di era pembangunan

berkelanjutan, negara maju telah berhasil

mengembangkan inovasi teknologi gasifikasi

generasi ketiga, yaitu : thermochemical

gasification di Amerika dan Eropa yang dapat
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PENUTUP

Apa maknanya untuk kehutanan dan pengelolaan 

hutan Indonesia? Reorientasi pengelolaan sudah pasti 

diharapkan untuk mendatangkan manfaat dan peluang 

untuk ekonomi, dan ekologi, sesuai tuntutan zaman. 

Peluang yang mampu kembali menyediakan dukungan 

pengelolaan hutan secara lestari sesuai fungsi 

memperkuat ketahanan nasional, serta mencegah 

kerentanan dampak ���ataupun politik bagi negara 

kepulauan di wilayah tropis (adaptasi dan mitigasi) 

yang cocok.

Wilayah Indonesia berada di khatulistiwa, pohon 

dan hutan menyerap karbon terus menerus sepanjang 

hari sepanjang tahun.  Ekosistem hutan lestari 

khatulistiwa merupakan vacuum cleaner raksasa dunia 

dalam fungsi menyerap CO2, mendukung daya tahan 

iklim, menghasilkan biomassa kayu untuk energi 

(didukung teknologi menjadi carbon neutral), ruang 

penghasil NTFP, hasil pemanfaatan ruang kawasan 

hutan tertentu untuk pangan, dan banyak lagi peluang 

manfaat lain seperti wisata alam.  Dalam kalimat lain 

bahwa reorientasi pengelolaan hutan dalam wadah 

bumi yang satu harus mampu berperan mewujudkan 

keseimbangan siklus karbon, keseimbangan siklus 

air, dan keseimbangan siklus energi, sekaligus 

mendatangkan manfaat ekonomi, ekosistem dan 

sosial. Ini adalah tantangan bagi rimbawan dan 

pemerhati, terutama rimbawan muda sebagai 

penerus generasi. Mari kita rimbawan dan pemerhati 

menempatkan diri sebagai garda/stewardship hutan 

(khalifah di muka bumi) dengan niat, upaya dan doa.

Jaga hutan dan kehutanan Indonesia 
untuk kemanfaatan kehidupan.

Salam hutan untuk bumi yang satu.

Semoga bermanfaat (Bogor, 3 
Ramadhan 1443 H, 5 April 2022).

*) Identitas Penulis: Pensiunan PNS, Rimbawan bidang 

Ekonom Sumber Daya Alam (Hutan dan Perubahan Iklim); 

Sarjana Kehutanan, Fakultas Kehutanan, IPB, 1978; MSc 

Forest Economics, University of Alberta, Canada pada tahun 

1991; PhD University of Washington USA 1999 bidang Natural 

Resource Economies; LEMHANAS KSA Angkatan 13, 2005; Staf 

Ahli Menteri Kehutanan Bidang Pembangunan Kehutanan 

2002-2005; Kepala Badan Planologi Kehutanan RI 2005-

2009; Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan RI 2009-2012; 

Staf Ahli Menteri BidangLingkungan dan Perubahan Iklim 

2012-2014; TAM 2015-2016.

PUSTAKA

“POEM OF the “TREES FOR BETTER LIFE” Heal the world by 
planting trees Planting more means absorbing CO2 more, 
Planting more means produce more green products, These 
are the anchor of forest for climate change solution. 

Yetti Rusli, 2013. HEAL THE WORLD BY PLANTING TREES. 

Sumber utama dapat dilihat di website pribadi  

http://www.forestforlife.web.id/
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MENGGUGAH KEMBALI PERAN HUTAN SEBAGAI 
PENYEDIA ENERGI BIOMASSA KAYU YANG NYARIS 

TERABAIKAN 
(Bincang-Bincang Bersama Ir. Nanang Roffandi Ahmad)

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

SEKILAS RIWAYAT NARASUMBER

Nanang ���� Ahmad (80 tahun 8 bulan) yang 

dalam keseharian biasa dipanggil Nanang, seo-

rang rimbawan senior yang telah malang-melintang 

bekerja di dunia kehutanan dan aktif di berbagai or-

ganisasi kehutanan. Pria kelahiran Tasikmalaya pada 

tahun 1941 ini menempuh pendidikan dasar kehutan-

an SKMA Bogor (lulus 1961), terakhir di Fakultas Ke-

hutanan IPB  (lulus tahun 1973), aktif di berbagai kor-

porasi, diantaranya sebagai PNS di Jawatan Kehutanan 

Pusat (1961), dan diperbantukan pada BUMN Kehu-

tanan sampai purna tugas. Dalam penugasan di BUMN 

(PT Inhutani I), Nanang pernah ditugaskan sebagai 

direktur pada beberapa perusahaan patungan bidang 

kehutanan. Setelah purna tugas, Nanang aktif pada 

berbagai organisasi  asosiasi pengusaha hutan, organi-

sasi LSM yang bergerak di bidang lingkungan termasuk  

Masyarakat Pegiat Energi Biomassa Hutan Indonesia 

(MAPEBHI) hingga saat ini. 

PELUANG PENGEMBANGAN  
ENERGI ALTERNATIF YANG RAMAH 
LINGKUNGAN

Di kala harga bahan bakar minyak mentah 

(crude oil) dunia mencapai lebih dari US$ 200 per  

barrel akibat perang Rusia vs Ukraina, menjadi pemicu 

penting untuk mengembangkan  energi alternatif yang 

ramah lingkungan (Energi Terbarukan/ET) termasuk 

energi berbasis biomassa hutan (kayu). Karena itu 

pengasuh Majalah Rimba Indonesia (MRI), berinisiatif 

mengajak bincang-bincang santai bersama yang 

bersangkutan, yang telah lebih dari satu dekade, secara 

konsisten menekuni bidang energi berbasis biomassa 

hutan kayu ini. 

Berikut, beberapa catatan penting yang bisa 

menggugah spirit rimbawan untuk kembali bergairah 

mengembangkan potensi sumber daya hutan sebagai 

sumber ET yang tak pernah sohor ini. Bincang-bincang 

ini dilakukan bersamaan para rimbawan sedang 

memperingati Hari Bakti Rimbawan, Hari Bumi dan 

Hari Hutan Internasional yang semuanya jatuh pada 

bulan Maret. Seorang Nanang yang sudah memasuki 

usia senja, namun semangatnya masih menyala-nyala 

bahkan “meledak-ledak” apabila diajak berdiskusi 

soal EBT, khususnya energi yang berbasis biomassa 

Gambar 1. 
�������������������������������� ekun dan 

konsisten mengembangkan energi berbasis biomassa hutan kayu
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hutan kayu. 

Terlebih sesuai amanah konstitusi dan kebijakan 

pemerintah, bauran energi primer yang ditargetkan 

pada tahun 2025 adalah sebagai-berikut : (1) Batu bara 

(30 %); (2) Minyak (25 %); (3) Gas (22 %), dan EBT (23 

%). Target bauran EBT sebesar 23 %, termasuk  energi 

berbasis biomassa di atas tidak mudah untuk dicapai, 

masih terjadi kesenjangan yang cukup besar antara 

kenyataan (faktual) dengan target yang harus dicapai. 

Ini karena Pemerintah baru mengandalkan biomassa 

nabati yang bertabrakan dengan kepentingan pangan 

serta rendah keekonomiannya

PERAN HUTAN DALAM  
PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN 
TERBARUKAN (EBT)

Bagaimana peran hutan dalam mengisi peluang 

mencapai bauran EBT sebesar 23 % ? Nanang 

menjawab, bahwa hutan sebagai inti lingkungan hidup, 

tentu sangat berperan penting, karena hutan memiliki  

3 fungsi utama, yaitu sebagai: 

(1) Penghasil material  (berupa hasil hutan

kayu dan hasil hutan bukan kayu, termasuk

pangan);

(2) Penghasil jasa-jasa lingkungan (pengatur

tata-air/water regulation, penyerapan dan

penyimpanan karbon/carbon sequestration 

and carbon sink, penyedia keindahan 

bentang alam/scenic beauty, perlindungan

keanekaragaman hayati/biodiversity, dan 

pencegah longsor dan banjir/hydro-orology);

(3) Penghasil bioenergi (padat, gas, dan cair). Nilai

ekonomi ekosistem hutan berupa kayu, HHBK

dan pangan, menurut para pakar kehutanan 

nilainya tidak lebih dari 5%. Selebihnya ada 

pada manfaat hutan yang ke 2 dan ke 3. Oleh 

karena itu kini saatnya pengurusan hutan dan 

perhutanan dalam UU Kehutanan perlu segera 

direvisi. Dalam konteks manfaat yang ketiga 

inilah Nanang sangat getol memperjuangkan 

peran ET berbasis biomassa hutan kayu, 

karena menurut keyakinannya sumber daya 

tersebut sangat melimpah dan terpercaya 

dibanding dengan sumber daya lainnya.

BERBURU (HUNTING)  JENIS-JENIS TA-
NAMAN YANG COCOK UNTUK EBT

Nanang menuturkan, bahwa pada tahun 2009 

datang ke Indonesia Prof. Christiina Vogt dari University 

of Washington Oregon yang menawarkan teknologi 

konversi biomassa kayu (Linoselulosa) menjadi Bio 

Methanol, serta pemegang Patent H2 dari Jerman (Dr. 

Rau) yang menawarkan teknologi Thermocemical 

Gasification yang memanfaatkan feed-stock biomassa 

kayu. Nanang yang waktu itu sedang bertugas di APHI 

diminta untuk bertemu dengan Dr. Rau. Pembicaraan 

dengan 2 pakar ET berbasis Lignoselilosa ini sangat 

menarik bagi Nanang karena sangat cocok dengan 

kondisi Indonesia. 

Maka terpikirlah oleh Nanang, Indonesia harus 

mengembangkan Hutan Tanaman Energi (HTE) 

seperti yang telah diingatkan senior kita (alm) Ir. 

Afandi Mangundikoro tahun 1984. Dalam benak 

Nanang, negara manapun di dunia ini, utamanya 

Indonesia yang semenjak tahun 2004 telah menjadi 

negara net importer BBM, akan mengalami krisis energi 

yang parah, sehingga harus membangun kemandirian 

dan ketahanan energi melalui pembangunan EBT. 

Sayangnya biomassa sebagai sumber daya ET 

terbesar kedua setelah air (hidro) potensinya, masih 

mengandalkan pada nabati dan limbah. Biomassa 

hutan kayu dari HTI sama sekali belum masuk dalam 

kebijakan pemerintah (Dewan Energi Nasional/ DEN), 

karena dinilai potensinya masih bersifat indikatif 

belum terukur (committed) seperti kebun sawit. 

Karena itu, menurut Nanang, PP Kebijakan Energi 

Nasional (KEN) tahun 2014 perlu segera direvisi.   

Walaupun demikian, Nanang tidak berputus asa, 

terus mencari jenis-jenis kayu penghasil biomassa 

yang berkalori tinggi dari para pakar pemuliaan 

pohon yang memadai. Dengan dukungan Litbang 

Kementerian Kehutanan (Prof. Dr. Budi Laksono dan 

Prof. Dr. Rina), direkomendasikan ada  11 kandidat 

kayu energi berbasis biomassa dari kayu, yaitu 1. Acacia 

auriculiformis, 2. Acacia mangium, 3. Akasia hybrid 
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(Acacia sp.), 4. Eucalyptus pellita, 5. Kaliandra/Calliandra 

calothyrsus, 6. Lamtoro Gung/Leucaena leucocyphalus, 7. 

Gamal/Gliricydia maculata, 8. Pilang/Acacia leucophloea, 

9. Weru/Albizia procera, 10. Turi/Sesbania grandiflora,

dan 11. Berbagai jenis bambu (seperti bambu ater, apus, 

duri/ori dan petung), dengan karakteristik umum

sebagai-berikut :

• Memiliki Berat Jenis ≥ 0,6 ton/m3

• Pertumbuhan (RIAP/MAI) :  ≥ 30 m3/ha/th

• Kualitas benih : mudah diperoleh, terseleksi,

dan merupakan hasil pemuliaan

• Memiliki variasi genetik : minimal 20 famili

(terbaik ≥ 100 famili)

• Nilai kalori : ≥ 4.500 k.cal/kg

• Berumur pendek (3 – 5 - 7 tahun) dan dipilih

dari jenis LKS (lesser known species) yang tidak

bertabrakan dengan pangan dan industri lain

(pertukangan, kayu lapis dan pulp).

Jadi menurut Nanang kayu energi dimaksud tidak 

boleh kayu sembarangan tetapi harus kayu energi 

unggul yang memiliki kriteria di atas.

Dari pencarian itu diketahui, tim Litbang 

Kehutanan telah menemukan 6 (enam) jenis yang 

potensial untuk dikembangkan dengan 3 (tiga) 

prioritas, yaitu (1). Acacia auriculiformis (Akor) ; (2) 

Lamtoro Gung (Leucaena leucocyphalus), dan (3) 

Kaliandra merah (Calliandra calothyrsus), untuk dataran 

tinggi (400m dpl).  Akor sudah dilakukan pemuliaan 

pohon lebih maju (F2 menuju ke F3) dan ditemukan 

hasil yang terbaik pada umur 5 tahun. Tetapi juga, 

ada kekhawatiran apabila proses pemuliaan sudah 

mencapai level F3, maka Akor akan memiliki bentuk 

batang yang bagus untuk dimanfaatkan sebagai kayu 

pertukangan. Sementara itu. pemuliaan pohon untuk 

Lamtoro Gung dan Kaliandra masih belum berkembang 

seperti Akor, karena hambatan pendanaan. Salah satu 

syarat untuk menjadi sumber energi biomassa yang 

ideal adalah memiliki lebih dari 100 variasi genetik 

(minimal pada tahap awal 20 famili), sehingga untuk 

mencapai persyaratan ini tentu saja tidak mudah. 

Namun demikian menurut Nanang, seorang peneliti 

Ahli Perbenihan Tanaman Hutan (Muhammad 

Zanzibar) telah mengembangkan teknologi atom 

(teknologi nuklir) yang dapat memperluas variasi 

genetik, sehingga, secara teknis, persyaratan 

variasi genetik tersebut  tidak menjadi kendala lagi. 

Hambatannya ada di pendanaan.

PENYUSURAN LAPANGAN PENGEM-
BANGAN EBT BERBASIS BIOMASSA 
KAYU

Pakar pemuliaan pohon UGM, Dr. Ekobhakti juga 

mengembangkan jenis Eucalyptus pellita di salah satu 

perusahaan HTI swasta di Sumatra Selatan. Tetapi 

Eucalyptus pellita yang dikembangkan Dr. Ekobhakti 

didesain untuk pulp, bukan untuk kayu energi, karena 

daurnya hanya 4 tahun dengan density/berat jenis yang 

rendah, yaitu sekitar 0,4. Apabila dikembangkan untuk 

produksi kayu pertukangan dan kayu energi, menurut 

beliau daurnya harus dipanjangkan hingga mencapai 

7 tahun agar menghasilkan kayu dengan density/

berat jenis sebesar 0.6. Hal yang terakhir ini telah 

dipraktikkan oleh perusahaan besar HTI di Kalimantan 

Tengah. Perusahaan ini telah menanam Acacia 

mangium dan Eucalyptus pellita untuk tujuan kayu 

pertukangan (proporsinya 70 %) serta menghasilkan 

“by product” kayu energi (proporsinya 30 %). 

Dari pengalaman di Sumatra Selatan maupun 

di Kalimantan Tengah, maka untuk membangun 

sumber daya ET berbasis biomassa kuncinya terletak 

pada daya-dukung sumber bahan baku berupa 

biomassa kayu yang dihasilkan oleh HTI energi (HTE) 

yang dikelola secara berkelanjutan dengan daur 

yang relatif pendek. Namun demikian Nanang tidak 

merekomendasikan HTE dengan jenis tanaman yang 

terlalu pendek daurnya (misalnya kurang dari 3 tahun), 

sebab HTE juga harus berperan sebagai penyerap dan 

gudang karbon. Karena itu Nanang merekomendasikan 

4 jenis yang cocok dikembangkan yaitu Acacia 

auriculiformis (daur 5 tahun), Lamtoro Gung (daur 5 

tahun), Kaliandra (daur 3 tahun), dan  Eucalyptus pellita 

(daur 7 tahun) sekaligus sebagai kayu pertukangan. 

Sumber daya ET biomassa hutan menurut Nanang, 

dapat diperoleh  juga dari: pemanfaatan limbah 

kegiatan logging (20 – 40 %),  hutan tanaman (HTE, 

HTR, HD, HKm),  hutan tanaman penghijauan, hutan 
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adat, agroforestry, hasil land-clearing HTI, lahan eks 

tambang dan kebun, serta sumber potensial lainnya 

utamanya dari limbah industri (seperti serbuk kayu 

gergajian), limbah pertanian (jagung, kedelai, sekam 

padi), limbah peternakan, dan limbah perkotaan/

limbah rumah-tangga (munisiple solid waste/

MSW). Namun yang terbaik tentu saja kayu yang 

dihasilkan dari hutan tanaman energi (HTE) karena 

produktivitasnya dapat  dikendalikan (one spesies one 

age) dan dapat dilakukan penanaman kembali sehingga 

produksi kayunya bisa dihasilkan secara berkelanjutan. 

INTEGRASI HULU – HILIR

Berbicara mengenai ET, Nanang menekankan 

perwujudannya haruslah terintegrasi hulu-hilir, 

meliputi pembangunan HTE, pabrikasi (processing) dan 

pemasaran bio energi yang dihasilkannya. Karena jenis 

ET biomassa hutan itu luas (lebih dari 10 jenis), Nanang 

lebih menekankan pada 4 jenis cair dan gas. ET dalam 

bentuk padat saat ini sudah digarap pihak swasta 

walaupun skalanya masih kecil, sehingga pemerintah 

tinggal memfasilitasinya agar berkembang secara 

optimal. Ada yang harus dipertimbangkan dalam 

penggunaan sumber energi padat untuk tenaga listrik, 

karena harga energi listrik yang diproduksi dengan 

pellet kayu akan lebih mahal 15 % daripada dengan 

wood chips. Juga dalam co-firing apabila dilakukan 

dengan briket arang, batasan 5% itu tidak berlaku bisa 

sampai dengan 70%. Sekarang co-firing itu diisi oleh 

sektor pertanian yang memanfaatkan limbah padi dan 

tongkol jagung dalam proses uji coba.

Bioenergi cair dan gas dimaksud saat ini, Nanang 

menganggap telah final pemilihannya, yaitu terdiri 

dari : 

(1) Bio methanol untuk mensubstitusi methanol

import yang berbahan baku batu bara dan gas

alam. Ini sesuai arahan Dr. Dadan Rusdiana

(sekarang Dirjen EBTKE Kementerian ESDM),

yang diperlukan dalam industri CPO/Bio Fuel

yang besarnya berkisar anata 12 – 15 %. Jadi

sifatnya captive market.

(2) Bio Ethanol proses kimia (bukan proses biologi 

yang gagal karena keekonomiannya dan

hambatan budaya lokal), dalam peran bauran

bahan bakar bensin/gasohol.

(3) Bio Solar/Diesel sebagai alternatif bio fuel

berbasis CPO  yang tidak stabil suplai bahan

bakunya, bertabrakan dengan pangan. Isu

“Food  for humanbeeing not for engine”  telah

menjadi perhatian di negara maju. Pemakaian

bio solar/bio diesel ini tidak sama dengan bio

Gambar 2. Tegakan kayu energi Lamtorogung, Akor dan Kaliandra
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fuel CPO, karena dapat dipergunakan langsung 

sebagai pengganti solar fosil baik dalam 

transportasi maupun industri.

(4) Bio Hydrogen. Penggunaannya sangat luas

mulai untuk menghasilkan listrik, industri,

rumah tangga dan transportasi, termasuk

untuk mobil listrik (EV).

Kapasitas yang Nanang rekomendasikan dalam 

setiap unit mesin adalah 100.000 ton/tahun kecuali 

untuk bio hydrogen dalam satuan unit 50 MW.eq, dan 

yang terbaik adalah dalam satuan unit 500 MW.eq. 

Teknologi Thermochemical Gasification tersebut belum 

ada di Indonesia, masih di luar utamanya di Amerika, 

Canada dan Uni Eropa. Akan tetapi Paris Agreement  

dan COP 26 Glassgow memberi peluang terjadinya 

transfer of technology dan financing, yang harus dengan 

cepat pemerintah Indonesia memanfaatkannya, 

sebelum platform-nya habis didahului pihak negara 

berkembang lainnya.

Gambar 3. Penggunaan Bio energi untuk transportasi darat

TANTANGAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

Indonesia memiliki sumber daya hutan yang 

sangat potensial dengan luasan yang sangat memadai, 

sehingga menurut Nanang hutan Indonesia mampu 

berperan penting dalam penyediaan sumber daya ET 

baik langsung maupun secara tidak langsung, karena 

hutan berperan juga sebagai penghasil sumber daya 

energi air (hydro), maupun panas bumi (geo-thermal) 

yang melimpah. Karena itu Nanang menyarankan, 

kiranya perlu ada lembaga khusus setingkat eselon 

I pada Kementerian LHK yang mampu menangani 

sumber daya energi masa depan ini dengan sebaik-

baiknya. Menurutnya, kehutanan harus berada di 

garis terdepan (leading agents) dalam penyediaan 

energi alternatif (biomassa, air, dan geo-thermal) yang 

sumbernya begitu besar tersedia di hutan-hutan kita 

dan sangat mendukung pembangunan ekonomi hijau 

yang rendah karbon (green economy and low carbon 

development). Diperlukan dukungan sumber daya 

manusia dan dukungan sumber daya finansial untuk 

mewujudkan komitmen Indonesia dalam menurunkan 

emisi gas rumah kaca dan pencapaian net zero emision 

pada tahun 2050. Mengembangkan bioenergi berbasis 

biomassa hutan kayu sebagai bagian dari ET bukan 

tanpa tantangan dan hambatan. Paling tidak ada 6 

tantangan yang harus kita jawab yaitu :

1. Bioenergi biomassa hutan belum menjadi

kesepahaman nasional

2. Belum punya payung hukum yang kuat

3. Teknologi konversi generasi ke-3 belum ada

di Indonesia.

4. Belum jelas peran bioenergi berbasis

biomassa hutan dalam kemandirian dan

ketahanan energi nasional dalam RUEN dan
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RUED

5. Akses ke sumber dana masih sulit

6. Belum adanya insentif yang kondusif (fiskal

dan non fiskal)

 Serta ada 9 hambatan yang perlu menjadi 

perhatian, yaitu :

1. Ekonomi

2. Teknis

3. Perdagangan

4. Infrastruktur

5. Dilematis

6. Etik

7. Pemahaman

8. Politik

9. Konflik kepentingan

Menjawab tantangan dan hambatan diatas

memerlukan pembahasan bersama dan waktu 

tersendiri, karena akan menyangkut aspek dan 

kelembagaan yang luas.

PERAN RIMBAWAN

Mengakhiri bincang-bincang bersama MRI, 

Nanang Roffandi Ahmad menekankan, bahwa 

rimbawan baik yang berada aktif di KLHK maupun 

di luar KLHK yang merasa berkepentingan dengan 

masalah lingkungan dan energi, perlu bersama-

sama terkoordinasikan dengan baik untuk membahas 

masalah energi yang mengglobal ini dari semua aspek 

Gambar 4. Rancangan Road Map Hutan dan Energi

dari hulu sampai hilir utamanya untuk membangun 

kesepahaman nasional bahwa hutan dengan biomassa 

kayunya dapat berperan secara optimal menjawab 

tantangan dan hambatan dalam kerangka membangun 

kemandirian dan ketahanan energi nasional sebagai 

bagian dari pembangunan ekonomi hijau yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan, baik jangka menengah 

(bauran) maupun jangka panjang menuju net zero 

emission pada tahun 2050. 

Rancangan Road Map diatas tentunya perlu 

diperbaiki sesuai dengan perkembangan perubahan 

kebijakan pemerintah.

Tidak ada istilah terlambat untuk berbuat 

kemaslahatan bagi bangsa dan negara NKRI tercinta 

ini. 

Potret penulis 

Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA, IPU..
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PENDAHULUAN

Setidaknya ada 

lima mitos yang 

terkait dengan 

fungsi hutan dalam 

mempengaruhi hy-

drologis. Pertama 

hutan meningkat-

kan hujan, itu ada-

lah mitos, yang be-

nar adalah pengaruh 

hutan terhadap ter-

jadinya hujan adalah 

kecil, kecuali dalam hutan skala benua. Kedua hutan 

meningkatkan aliran air tahunan, itu adalah mitos, 

yang benar adalah hutan meningkatkan evapotranspi-

rasi, sehingga hutan justru mengurangi aliran air ta-

hunan. Ketiga hutan mengurangi banjir, itu benar pada 

skala kecil, tetapi tidak pada skala banjir yang luas. Ke-

empat hutan mengurangi erosi, tidak selalu benar, ka-

rena tergantung pada penggunaan hutan. Kelima hutan 

meningkatkan aliran air pada musim panas, itu tidak 

jelas kebenarannya. Sedangkan yang telah terbukti ke-

benarannya bahwa hutan mengurangi aliran permuka-

an (Pagiola, 2003). 

Dalam konteks keberlanjutan, sumber daya hutan 

sepenuhnya bukan sumber daya pulih, tetapi hutan 

hanya memiliki potensi sebagai sumber daya yang 

dapat pulih, tergantung pada cara kita memberlakukan 

hutan apakah hutan akan diberlakukan sebagai 

sumber daya exhautible atau renewable. Hal ini kita 

buktikan dan saksikan, bagaimana sumber daya 

hutan alam tropis Indonesia yang diberlakukan 

sebagai tambang emas hijau yang mudah dieksploitasi 

sebagai modal pembangunan masa orde baru, dalam 

waktu sesingkat-singkatnya hanya 20 tahunan sejak 

dibukanya HPH pada awal tahun 1970 an hutan alam 

kita mengalami degradasi yang hebat, dan sangat sulit 

untuk mengembalikan hutan Diptericarpaceae kita yang 

bernilai tinggi.

Demikian juga masyarakat umum sering kali salah 

mengartikan hutan sebagai barang publik, dan karena 

barang publik hutan dianggap sebagai sumber daya 

open akses, semua orang berhak memanfaatkannya. 

Padahal hutan dibedakan atas hutan sebagai bentuk 

���dan hutan yang memiliki fungsi tertentu. Hutan 

berbentuk ���harus dimiliki melalui mekanisme 

perizinan, dan hutan yang memiliki fungsi tertentulah 

yang merupakan barang publik. Oleh karena itu hanya 

pihak yang menerima hak yang dapat memanfaatkan 

hutan seperti kayu, rotan, getah dan lain – lain. 

Hanya manfaat tidak langsunglah seperti: 

pengendalian erosi, penjagaan kesuburan tanah, 

penyerap karbon dll yang merupakan barang milik 

umum atau publik (public property). Kondisi di 

lapangan seringkali diterjemahkan bahwa hutan 

secara keseluruhan merupakan barang publik dan 

dalam pengelolaan barang publik dapat dikelola 

siapa pun. Kondisi pengelolaan barang publik seperti 

ini akan menjurus pada suatu keadaan yang disebut 

oleh Garret Hardin sebagai Tragedy of the  Commons. 

Hardin berpendapat bahwa milik umum tidak dikelola 

secara sosial, tetapi merupakan sistem akses terbuka 

tanpa kepemilikan. Dan Hardin melihat bahwa 

ketiadaan kejelasan property right sebagai biang kerok 

kesemrawutan ini. 

Menata kelayakan hutan alam di Indonesia, pada 

dasarnya menata property right sumber daya hutan 

yang masih belum jelas. Menata kelayakan hutan alam 

MENATA KELAYAKAN HUTAN ALAM INDONESIA:  
MENATA PROPERTY RIGHT SUMBERDAYA HUTAN 

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

(Lektor Kepala pada Studi Rekayasa Kehutanan-SITH Institut Teknologi Bandung (endang@sith.itb.ac.id))

Potret penulis :  
Dr. Ir. Endang Hernawan, M.T, M.Si, IPM. 
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di Indonesia, juga bagaimana menata unit pengelolaan 

terkecil yakni Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

yang prospektif. Dan menata kelayakan hutan alam 

berarti juga menata hutan komunitas. Tulisan ini 

akan membahas terkait dengan bagaimana menata 

property right hutan alam, menata KPH dan menata 

hutan komunitas sehingga pengelolaan hutan alam 

yang tidak mengarah pada terjadinya Tragedy of the 

Commons.

MENATA PROPERTY RIGHT  SUMBER 
DAYA HUTAN ALAM

Dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, sebagian besar sumber daya hutan 

adalah milik negara. Menurut Schlager dan Ostom 

(1992) dalam Kartodihardjo (1998), dalam praktik 

pemanfaatan sumber daya milik negara, hak 

kepemilikan dapat dijabarkan menjadi bentuk access 

and withdrawl, management, exclusion and alineation. 

Bentuk access and withdrawl, pemegang hak hanya 

memiliki hak untuk memasuki suatu batas ���hutan 

dan hak untuk mendapatkan produk dari sumber daya 

yang telah ditentukan. Hak manajemen adalah hak 

untuk mengatur pemanfaatan dan mengubah bentuk 

sumber daya menjadi bentuk tertentu. Exclusion adalah 

hak untuk menentukan siapa yang mendapatkan akses 

dan bagaimana hak itu dapat dialihkan. Sedangkan hak 

alienation adalah hak untuk menjual atau menyewakan 

salah satu atau hak-hak sebelumnya.

Mengacu pada UU No.41/1999, pemegang 

hak pemanfaatan hutan hanya memiliki hak 

memanfaatkan, tetapi dipihak lain harus bertanggung 

jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan 

dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya. 

Hal ini berarti bahwa hak kepemilikan yang dimiliki 

pemegang IUPHHK-HA hanya dalam bentuk access 

and withdrawl tetapi tidak memiliki hak management, 

exclusion dan alineation. Perusahaan tidak memiliki 

hak untuk management, exclusion, dan alineation, 

disebabkan karena pengaturan manajemen hutan 

ditetapkan pemerintah seperti penggunaan sistem 

silvikutur melalui Peraturan Menteri Kehutanan atau 

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.  

Selain itu sejumlah aktivitas lainnya diatur melalui 

Peraturan pemerintah, Keppres, Surat Keputusan 

Bersama, dan sebagainya. 

Dengan perusahaan tidak memiliki hak 

menentukan management, exclusion, dan alineation 

terhadap hutan yang dikelolanya, serta kayu sebagai 

asset pemegang IUPHHK-Hutan alam, maka 

pelestarian hutan oleh pemegang IUPHHK – HA 

sering diabaikan. Keadaan ini juga menyebabkan 

pemegang IUPHHK – Hutan Alam sulit menjalankan 

penegakan peraturan (law enforcement) guna 

mengatasi permasalahan free rider, komitmen, 

�����perusahaan, dan sejumlah faktor eksternal 

yang mempengaruhinya. Bentuk perilaku yang 

muncul dari perusahaan pemegang IUPHHK – Hutan 

Alam adalah (a) sikap oportunis, (b) perilaku untuk 

memaksimumkan apa yang diinginkannya, atau (c) 

����������������

Dalam kondisi saat sekarang dimana standing 

stock hutan alam sudah menipis, pemegang IUPHHK – 

Hutan alam dalam kondisi tidak berdaya. Hasil survei 

Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan bahwa 

Perusahaan  Hak  Pengusahaan Hutan yang terdaftar 

sebanyak 283 perusahaan, hanya 199 perusahaan 

yang aktif dan/atau berproduksi. Dari 199 perusahaan  

tersebut  tercatat  produksi  kayu bulat  perusahaan  

HPH di  Indonesia pada tahun 2018 sebesar 6,44 juta 

m³. 

Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi 

peraturan perundang-undangan kehutanan tidak 

mampu menahan laju deforestasi di hutan produksi 

alam, dimana menurut Kartodihardjo (1999), pada 

awal reformasi yakni tahun 1999 produksi kayu dari 

hutan alam masih mencapai 22 juta m3. Kecenderungan 

menurunnya produksi kayu dari hutan produksi 

hutan alam akan terus terjadi dan sejalan dengan 

bergugurannya perusahaan HPH karena potensi kayu 

yang diusahakan sudah tidak layak untuk diusahakan. 

Perhatikan tabel dan ����berikut bagaimana kondisi 

perkembangan jumlah unit manajemen, luas konsesi, 

produksi kayu bulat dan Annual Growing Stock Increment 

enam tahun terakhir.
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Gambar 1. (a) Perkembangan Luas Areal Konsesi 

dan Jumlah Produksi Kayu Bulat per Tahun. (b) 

Produksi kayu bulat dibandingkan dengan riap tegakan 

tinggal, Periode 2013 – 2018 (Sumber: Statistik 

Kehutanan 2017 dan 2018 dan diolah)

Melihat Gambar 1. (a), menunjukkan bahwa luas 

kawasan konsesi hutan alam pada enam tahun terakhir 

mengalami penurunan dari 21.08 juta ha dengan unit 

manajemen 277 perusahaan pada tahun 2013 menjadi 

18.52 juta ha dengan unit manajemen 254 perusahaan 

pada tahun 2018. Sementara  itu produksi kayu bulat 

cenderung ������berkisar antara 5.01 juta m3 pada 

tahun 2013 dan 7.02 juta m3 pada tahun 2018. Kondisi 

produksi tahunan ini berada jauh dibawah riap tegakan 

tinggal yang berkisar antara 41.9 juta m3 pada tahun 

2013 dan 36.8 juta m3 pada tahu 2018.

Fenomena tersebut di atas, salah satunya 

disebabkan oleh terbatasnya hak manajemen bagi 

perusahaan HPH, dimana semua proses pengambilan 

keputusan harus mendapatkan persetujuan dari 

otoritas kehutanan, termasuk jatah tebangan tahunan, 

demikian juga hak lainnya. Padahal hak-hak tersebut 

sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan 

����� lingkungan, sosial budaya masyarakat 

setempat dan pasar. 

Persoalan okupasi lahan dan kegiatan illegal 

logging yang dilakukan masyarakat, kegiatan illegal 

mining salah satunya karena perusahaan tidak 

memiliki hak exclusion, sehingga perusahaan kurang 

mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat 

dan masyarakat merasa memiliki hak yang sama dalam 

akses dan withdrawal terhadap hutan dan sumber 

daya alam. Perusahaan yang baru mendapatkan izin 

pun seringkali dihadapkan pada persoalan tidak bisa 

mengeksekusi izin yang telah diterimanya karena 

masyarakat sudah ada terlebih dahulu di areal yang 

sama. Perusahaan cenderung menghindari ����

dengan melakukan aktivitas di areal yang belum 

diokupasi masyarakat. Akibatnya kondisi di lapangan 

banyak ditemukan areal konsesi dalam kondisi tidak 

dikelola seperti tidak bertuan, di areal lain yang 

dianggap masyarakat lebih subur telah diokupasi 

menjadi ladang pertanian dan kebun.

Gambar 1 (a)

Gambar 1 (b)

Gambar 2 (a)
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Ada empat alternatif kebijakan penguatan property 

right hutan alam produksi di Indonesia yang diajukan 

Kartodihardjo (1998) yaitu memperhitungkan kayu di 

hutan sebagai asset, (b) HPH bagi masyarakat lokal,

(3) HPH bagi masyarakat lokal, (4) pengusahaan

hutan alam oleh BUMN dan (4) membentuk kesatuan 

pengusahaan hutan alam oleh BUMN dan (4) 

membentuk kesatuan pengusahaan hutan produksi 

(KPHP).

Gambar 2. (a) Kondisi Areal Yang Tidak Dilakukan 

Penanaman Ulang Setelah Penebangan. (b) Kondisi 

Areal Konsesi Yang Diokupasi Masyarakat Untuk 

Ditanami Tanaman Pangan

Alternatif pertama memiliki kelebihan yakni 

meningkatkan pendapatan negara dari perolehan 

nilai hutan yang dihimpun sejak awal pelaksanaan 

kontrak pengusahaan hutan. Hal ini dipertegas degan 

masuknya dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 

41/1999 tentang Kehutanan yang disebutkan bahwa 

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, 

dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, 

dan dana jaminan kinerja (ayat 1), dan setiap pemegang 

izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan 

dana investasi untuk biaya pelestarian hutan (ayat 

2). Menurut penjelasan dari ayat (1) dan ayat (2) 

menyebutkan bahwa dana jaminan kinerja adalah 

dana milik pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, 

sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usahanya, yang 

dapat dicairkan kembali oleh pemegang izin apabila 

kegiatan usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha 

pemanfaatan hutan secara lestari; dan dana investasi 

pelestarian hutan adalah dana yang diarahkan untuk 

membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan 

dalam rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain 

biaya konservasi, biaya perlindungan hutan, dan biaya 

penanganan kebakaran hutan. Dana tersebut dikelola 

oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang 

kehutanan bersama Menteri. Pengelolaan dana dan 

operasionalisasi lembaga tersebut di bawah koordinasi 

dan pengawasan Menteri.

Pada Pasal 34 ayat (1) UU No.41/1999 disebutkan 

bahwa pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam 

Hutan Alam Pada Hutan Produksi dilakukan melalui 

kegiatan usaha: (a) pemanfaatan hasil hutan kayu; 

atau (b) pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi 

ekosistem. Selanjutnya menurut Pasal 35 bahwa Usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam 

pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanenan, 

pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan 

dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana 

pengelolaan hutan yang telah ditetapkan  (ayat 1), 

dan Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi 

ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi 

meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan 

pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, 

pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, 

pelepasliaran flora dan fauna (ayat 2). 

Selanjutnya menurut Pasal 36 nya disebutkan 

bahwa untuk pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi 

ekosistem melalui IUPHHK dapat dilakukan apabila 

telah diperoleh keseimbangan hayati (ayat 3), dan 

apabila belum mencapai keseimbangan hayati, dapat 

diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan 

produksi (ayat 2).

Persyaratan pemanfaatan hasil hutan kayu di 

IUPHHK – RE ini terasa sulit hitungan-hitungan 

kelayakan finansialnya kalau produk utamanya 

Gambar 2 (b)
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adalah kayu karena memerlukan jangka benah 

yang cukup panjang sampai kondisi keseimbangan 

hayatinya tercapai supaya bisa dilakukan penebangan. 

Dengan demikian makan target bisnis utamanya dari 

perusahaan hanya berupa pemanfaatan kawasan, 

jasa lingkungan dan HHBK. Dengan perubahan bisnis 

utamanya, ini pun harus dilakukan menggunakan 

izin-izin yang berbeda yakni Izin Usaha Pemanfaatan 

Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan (IUPJL), dan atau Izin usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) melalui proses 

yang berbeda dengan IUPHHK – RE yang telah 

diperolehnya. 

Dengan asumsi bahwa perusahaan akan berfikir 

rasional, maka sangat sulit untuk menarik investor 

dalam IUPHHK-RE. Sampai tahun 2018, hanya tercatat 

ada 16 UM IUPHHK – RE dengan total luas konsesi 

622,821.59 ha dengan nilai investasi Rp. 1,790 milyar. 

Selain itu nilai asset tegakan tidak bisa dijadikan 

agunan bank sebagai modal usaha. Hal ini ditegaskan 

juga dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 

2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan dan PP 

No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan 

Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 

Pemanfaatan Hutan; karena tegakan di hutan alam 

bukan hasil investasi si pemegang izin. Kondisi ini 

kemungkinan yang menyebabkan tidak menariknya 

investasi di hutan alam produksi, baik dalam bentuk 

IUPHHK -HA maupun IUPHHK – RE.

MENATA KESATUAN PENGELOLAAN 
HUTAN

Mengacu pada Pasal 17 ayat (1) UU No.41/1999 

bahwa Pembentukan wilayah pengelolaan hutan 

dilaksanakan untuk tingkat  propinsi, kabupaten/kota, 

dan unit pengelolaan. Berdasarkan penjelasan dari 

ayat (1) yang dimaksud dengan Ayat (1) yang dimaksud 

dengan: 

• Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi

adalah seluruh hutan dalam wilayah provinsi

yang dapat dikelola secara lestari.

• Wilayah pengelolaan hutan tingkat 

kabupaten/kota adalah seluruh hutan dalam 

wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola 

secara lestari.

• Unit pengelolaan adalah kesatuan 

pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi 

pokok dan peruntukannya, yang dapat 

dikelola secara efisien dan lestari, antara lain 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

(KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Kemasyarakatan (KPHKM), Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Adat (KPHA), dan 

Kesatuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(KPDAS).

Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan 

hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, 

yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara 

lain Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 

(KPHKM), Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat (KPHA), 

dan Kesatuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(KPDAS).

Karena telah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka wilayah 

pengelolaan hutan di kabupaten/kota dihapus 

dan pembentukan KPHP/KPHL ditarik menjadi 

kewenangan Provinsi. Demikian juga, organisasi KPH 

menjadi UPTD Pemerintah Provinsi. Sementara KPHK 

masih menjadi kewenangan pusat. Sampai tahun 2020 

perkembangan pembentukan KPH di seluruh Indonesia 

adalah sebagaimana tabel berikut.
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Sumber: Subdit Informasi Spasial dan Dokumentasi (2021), Statistik 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019), dan pengolahan

Tabel 1. Perkembangan Pembentukan KPH di 

Indonesia Sampai Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1 di atas, mengindikasikan 

bahwa KPH telah terbentuk di seluruh kawasan. 

Ketercapaian pembentukan tertinggi pada KPHP 

(85.86%), kemudian disusul KPHL (80.72%) dan 

KPHK (57.63%). Pembentukan KPHP dari hutan 

produksi tetap (HPT dan HP) seluas 55,989,958  ha 

pembentukan KPHP telah melampaui yakni 105.5%, 

sehingga sisanya berasal dari hutan produksi yang 

dapat dikonversi (HPK). 

Sedangkan dari aspek keterpenuhan terhadap 

regulasi yakni SK Penetapan KPH untuk KPHP 

(56.98%), KPHL (55.9%), sedangkan untuk KHPK 

belum memiliki SK Penetapan KPHK. Pembentukan 

organisasi KPH untuk KPHP (87.5%), KPHL (85.64%), 

sedangkan untuk KHPK belum terbentuk organisasi 

pengelolanya. 

Organisasi KPHP dan KPHL pada umumnya 

adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi. 

Sedangkan penetapan per provinsi untuk KPHP 

(98.84%), KPHL (97.95%). Sedangkan dokumen RPHJP 

yang telah disahkan untuk KPHP (59.01%), KPHL 

(78.46%), sedangkan untuk KHPK belum memiliki 

satupun memiliki RPHJP yang telah disahkan.

Khusus untuk KPHP, dari luas sekarang 59,105,042 

ha, didalamnya terdapat seluas 18,515,987.23 ha 

telah memiliki izin konsesi, jadi hanya mengelola 

40,589,054.77 ha. Namun demikian, lahan yang tersisa 

tersebut, maka sering dijumpai areal KPH ini sebagian 

besar lahannya sudah di-okupasi masyarakat. 

Selain konflik penggunaan lahan tersebut, 

dihadapkan juga pada persoalan kondisi tutupan lahan 

dan potensi kayu dan HHBK yang memerlukan jangka 

benah dan pemulihan terlebih dahulu. Mengacu pada 

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 21a tentang 

Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pasal 

22 tentang Tata Hutan yang kemudian diperjelas 

lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 6 

tahun 2007 Pasal 12.  Mendasarkan pada PP tersebut, 

kemudian dikeluarkan Permenhut No. P.6/Menhut-

II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan 

Kriteria Pengelolaan KPHL dan KPHP, dimana Pasal 

4 menerangkan tentang Tata Hutan yang diperinci 

dengan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan No. P.5/

VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan

dan Rencana Pengelolaan KPHL dan KPHP dimana

berdasarkan hasil inventarisasi hutan maka dilakukan

blocking pada kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik kondisi biofisik lapangan, kondisi sosial

ekonomi, potensi sumber daya alam dan keberadaan

izin usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan

hutan.

Terdapat dua karakteristik wilayah  KPHL dan 

KPHP, yaitu: (a) wilayah KPHL dan KPHP yang 

kawasan hutannya berfungsi HL, dan (b) wilayah 

KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi HP. 

Pembagian Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang 

kawasan hutannya berfungsi HL terdiri atas satu Blok 

atau lebih, yaitu (a) Blok Inti, (b) Blok Pemanfaatan, 

dan (c) Blok Khusus. Pembagian Blok pada wilayah 

KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi HP 

terdiri atas satu Blok atau lebih, sebagai berikut: (a) 

Blok Perlindungan, (b) Blok Pemanfaatan kawasan, 

Jasa Lingkungan, HHBK, (c) Blok Pemanfaatan 

HHK-HA, (d) Blok Pemanfaatan HHK-HT, (e) Blok 

Pemberdayaan Masyarakat, dan (f) Blok Khusus.

Mengacu pada arahan pemanfaatan pada RKTN/

RKTP/RKTK dalam proses merancang Blok. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penyelarasan antara arahan 

pemanfaatan (yang terdapat dalam RKTN/RKTP/

RKTK) dengan rancangan pembagian Blok sebagai 

berikut.
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Arahan Pemanfaatan pada  
Kawasan hutan menurut 

RKTN/RKTP/RKTK

Pembagian Blok pada Wilayah 
KPHL dan KPHP

Keterangan

Blok pada Wilayah KPHL dan  KPHP yang berfungsi HL

Kawasan untuk  
perlindungan HA  
dan Lahan Gambut

• Blok Inti
• Blok Pemanfaatan
• Blok Khusus

Kawasan untuk perlindungan HA dan Gambut (da-
lam RJTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam 
meancang Blok yang dapat berupa: Blok Inti atau 
Blok Pemanfaatan atau Blok Khusus pada HL sesuai 
potensi yang ada

Kawasan untuk rehabilitasi • Blok Inti
• Blok Pemanfaatan
• Blok Khusus

Kawasan rehabilitasi (dalam RJTN/RKTP/RKTK) men-
jadi acuan awal  dalam merancang Blok yang dapat 
berupa: Blok Inti atau Blok Pemanfaatan atau Blok 
Khusus pada HL sesuai potensi yang ada

Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HP

Kawasan untuk  
perlindungan HA  
dan Lahan Gambut

• Blok Perlindungan
• Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa
Lingkungan dan HHBK
• Blok Khusus

Kawasan untuk perlindungan HA dan Gambut (dalam 
RJTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam mer-
ancang Blok yang dapat berupa: Blok Perlindungan, 
atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan 
antau HHBK, atau Blok Khusus pada HP sesuai poten-
si yang ada

Kawasan untuk rehabilitasi • Blok Perlindungan
• Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa
Lingkungan dan HHBK
• Blok Khusus

Kawasan rehabilitasi (dalam RJTN/RKTP/RKTK) men-
jadi acuan awal  dalam merancang Blok yang dapat 
berupa: Blok Perlindungan, atau Blok Pemanfaatan 
Kawasan, Jasa Lingkungan antau HHBK, atau Blok 
Khusus pada HP sesuai potensi yang ada

Kawasan hutan untuk  
pengusahaan hutan skala 
besar

• Blok Perlindungan
• Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa
Lingkungan dan HHBK
• Blok Pemanfaatan HHK-HA
• Blok Pemanfaatan HHK-HT
• Blok Pemberdayaan Masyarakat
• Blok Khusus

Kawasan rehabilitasi (dalam RJTN/RKTP/RKTK) men-
jadi acuan awal  dalam merancang Blok yang dapat 
berupa: Blok Perlindungan, atau Blok Pemanfaatan 
Kawasan, Jasa Lingkungan antau HHBK, atau Blok Pe-
manfaatan HHK-HA, atau Blok Pemanfaatan HHK-HT, 
atau Blok Pemberdayaan, atau Blok Khusus pada HP 
sesuai potensi yang ada

Kawasan hutan untuk  
pengusahaan hutan skala 
kecil

• Blok Perlindungan
• Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa
Lingkungan dan HHBK
• Blok Pemanfaatan HHK-HT
• Blok Pemberdayaan Masyarakat
• Blok Khusus

Kawasan rehabilitasi (dalam RJTN/RKTP/RKTK) men-
jadi acuan awal  dalam merancang Blok yang dapat 
berupa: Blok Perlindungan, atau Blok Pemanfaatan 
Kawasan, Jasa Lingkungan antau HHBK, atau Blok 
Pemanfaatan HHK-HT, atau Blok Pemberdayaan, atau 
Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada

Kawasan untuk rehabilitasi • Blok Perlindungan
• Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa
Lingkungan dan HHBK

Kawasan rehabilitasi (dalam RJTN/RKTP/RKTK) men-
jadi acuan awal  dalam merancang Blok yang dapat 
berupa: Blok Perlindungan, atau Blok Pemanfaatan 
Kawasan, Jasa Lingkungan antau HHBK, atau Blok 
Khusus pada HP sesuai potensi yang ada

Tabel 2. Racang Bangun Wilayah KPHL dan KPHP Mengacu Pada Arahan RKTN/RKTP/RKTK
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Apabila melihat kondisi tersebut, maka suatu KPH 

menampung semua kondisi hutan. Dalam konteks 

kelayakan pengusahaan, maka suatu KPH akan 

menampung semua kondisi fisik yang berdampak pada 

kelayakan ekonomi yang bisa langsung diusahakan, 

atau memerlukan jangka benah, atau memerlukan 

rehabilitasi terlebih dahulu. Kondisi fisik ini karena 

wilayah KPH melingkupi areal yang di luar konsesi 

dan areal yang telah mengalami degradasi dan 

seringkali bekas tambang illegal. Demikian juga KPH 

menampung berbagai masalah sosial yang berdampak 

pada kelayakan secara sosial atau tingkat penerimaan 

masyarakat terhadap keberadaan KPH sebagai potensi 

konflik penggunaan lahan. Oleh karena itu persoalan 

yang dihadapi KPH lebih kompleks dibandingkan 

persoalan yang dihadapi oleh pemegang IUPHHK-

HA yang memungkinkan menebang terlebih dahulu, 

atau melakukan IUPHHK-HT yang fokus melakukan 

kegiatan penanaman. Di pihak lain karena kelembagaan 

KPH merupakan UPTD Pemerintah Provinsi, maka dari 

sumber keuangan tidak sekuat perusahaan.

Dengan demikian Sebagai contoh kasus salah 

satu KPH yakni KPHL Model Ampang Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Berdasarkan data dari pembagian 

bloknya dari 40,633.39 ha kawasan hutan KPHL 

Ampang yang terdiri dari fungsi lindung dan fungsi 

produksi dibagi menjadi tujuh (7) blok, yang terdiri 

dari dua (2) blok di kawasan hutan lindung dan lima 

(5) blok di kawasan hutan produksi terbatas dan

tetap. Kawasan hutan lindung terbagi atas blok inti

dan blok pemanfaatan dengan jumlah keseluruhan

petak sebanyak 128 petak.  Sementara untuk 

kawasan hutan produksi (tetap dan terbatas) terbagi

menjadi 5 (lima) blok, yaitu;  blok perlindungan,

blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan

HHBK, blok pemanfaatan HHK-HT dan HHK-HA,

blok pemberdayaan masyarakat dengan jumlah 

petak sebanyak 250 petak. Berdasarkan kondisi blok

tersebut, maka berdasarkan arahan RKTN/RKTP/

RKTK di atas masuk kategori Kawasan hutan untuk

pengusahaan hutan skala kecil. Pada potensi hutan

yang bisa dimanfaatkan segera hanya berada pada Blok

HP Pemanfaatan HHK-HA seluas 1,733.10 ha (4.27%).

Sedangkan yang lain investasi terlebih dahulu yang 

tentunya memberatkan bagi KPHP yang baru berjalan. 

Hanya dengan sumber anggaran utama dari APBD 

Provinsi, APBN atau sangat sulit untuk bisa bergerak 

dengan cepat. 

Tabel 2. Rancang Bangun Wilayah KPHL dan KPHP 

Mengacu Pada Arahan RKTN/RKTP/RKTK

Seringkali  kali juga KPH dihadapkan pada areal 

yang mengalami kerusakan yang sangat berat yang 

sulit untuk dipulihkan, akibat kegiatan penambangan 

illegal. Sebagai contoh KPHP Katingan Hilir Unit XXX, 

sesuai SK.02/Menhut-II/2012 tanggal 9 Januari 2012 

memiliki areal bekas tambang illegal yang sangat 

luas, dan direncanakan sebagai Blok Pemberdayaan 

Masyarakat, yang diperkirakan mencapai 6000 ha. 

Kondisi ini akan membebani KPH dalam mengemban 

tugasnya untuk melakukan rehabilitasi, sehingga 

areal-areal tersebut biasanya dihindari untuk 

dilakukan pemulihan dan dibiarkan tanpa diserahkan 

melalui mekanisme rehabilitasi secara alami melalui 

mekanisme sukses. Berdasarkan peraturan yang 

ada, sumber dana KPH berasal dari APBD Provinsi, 

APBN dan pihak lain yang tidak mengikat. Dalam 

kondisi masih belum menarik bagi investor, maka 

sumber pembiayaan hanya dari dua sumber utamanya 

yang sulit dapat digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan KPH.

Dalam mendorong kinerja KPH, diperlukan suatu 

mekanisme pemberian insentif dan disinsentif, yang 

Sumber: Sinpasdok KPH+, 2021
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mana dalam pandangan kelembagaan merupakan hal 

yang pokok dalam suatu kebijakan dalam memperkuat 

property right hutan. Dengan telah terbaginya sebagian 

besar kawasan hutan di Indonesia dalam unit 

manajemen terkecil dalam KPH, maka bagaimana 

pentingnya peranan penting dalam penyiapan 

kelayakan hutan dan keberlanjutan pengelolaan hutan 

di Indonesia.

KESIMPULAN

Kondisi menurunnya kinerja pemanfaatan 

hasil hutan kayu pada hutan alam produksi melalui 

IUPHHK-HA mengindikasikan bahwa hutan alam 

produksi di Indonesia memiliki penurunan kelayakan 

pengusahaan dan daya tarik bagi investor dalam 

pengusahaan hutan di Indonesia. Untuk mengatasi 

hal ini diperlukan kebijakan yang mampu mengatasi 

property right yang lengkap yang memungkin 

perusahaan lebih inovatif.

KPH sebagai tumpuan terakhir pengelolaan 

hutan di Indonesia, memerlukan dukungan kebijakan 

yang mampu memberdayakan KPH sehingga mampu 

menyiapkan kelayakan hutan yang dikelolanya 

sehingga dapat menarik para investor untuk 

menanamkan modalnya dalam pengusahaan hutan 

di wilayah kerjanya. Untuk mengatasi hal itu, maka 

mekanisme insentif dalam mendorong kinerja KPH 

lebih baik dan lebih cepat lagi dalam penyiapan wilayah 

kelayakannya.
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MEMAPANKAN AGROFORESTRI DALAM 
PENGELOLAAN HUTAN 

Oleh : Prof. Dr. Moh. Sambas Sabarnurdin, M.Sc. 
(Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM)

Kehutanan  pada 

awalnya  ber-

tumpu pada rumus 

sederhana  bahwa 

keberhasilan pe-

ngelolaan ditentu-

kan oleh batasan 

kawasan hutan, 

sistem silvikutur 

tunggal di selu-

ruh kawasan untuk 

menjamin permu-

daan hutan, dan penghitungan jatah tebang tahunan 

yang dipercaya akan menjamin kelestarian hutan.  Per-

hitungan itu ternyata  meleset hutan tidak dapat diurus   

lepas dari kepentingan sektor lain dan kemudian se-

karang disadari bahwa kelestarian utan adalah bagian 

dari kelestarian landscape yang lebih luas. 

Pembangunan sektor kehutanan itu harus menjadi 

bagian tujuan universal PBB menyelesaikan masalah 

kemiskinan di bumi dan menjamin masyarakat 

menikmati keadilan  dan kesejahteraan, 

AGROFORESTRI

Konsep agroforestri pertama kali dicetuskan 

oleh  tim dari Canadian International Developent Centre 

(CIDA) sewaktu  mempresentasikan hasil �������

prioritas penelitian kehutanan tropika (Veer, 1981).   

Dua tujuan agroforestri dinyatakan waktu itu,  yaitu 

pertama, men-”domestikasikan” perladangan 

berpindah dan memaksimumkan produksi secara  

lestari; dan kedua, memanfaatkan lahan terlantar atau 

lahan yang tidak termasuk kategori arable land, tanpa 

merusak lingkungan,  Kedua tujuan itu ditempatkan 

di dalam kerangka pembangunan pedesaan yang lebih 

luas.  

”Rural development is one of the most 
pressing issue of our time and agroforestri 
can help it by making the land more 
productive..... A new front can and should 
be opened on the war against hunger, 
inadequate shelter and enviromental 
degradation. This war can be fought with 
weapons that have been in the arsenal of 
rural people since  immemorial and no 
radical change in their lifestyle will be 
required” (Bene et al., 1977).

�����agroforestri yang dipakai di lingkungan IC-

RAF (Nair, 1993) adalah nama kolektif untuk setiap  

sistem dan teknologi penggunaan lahan  dimana ta-

naman berkayu (pohon, semak, palma, bamboo, dan 

seterusnya ) sengaja digunakan dalam unit manage-

ment lahan  secara bersama sama atau berurutan. Da-

lam sistem agroforesty ini ada interaksi ekologi dan 

ekonomi  antara komponen komponennya. 

PERKEMBANGAN AGROFORESTRI DI 
KEHUTANAN 

Pola tanam ini bukan barang baru bagi  masyarakat 

kita. Kita sudah lama kenal dengan pekarangan, kebun, 

ladang, tegal dan talun  dengan berbagai variasinya 

yang semuanya  memenuhi �����agroforestri 

tersebut.  Bahkan pola tanam ini telah dikenal sejak 

akhir abad 19 dengan nama tumpang sari. Tujuan 

pada tumpang sari pada masa itu,: 1) menghemat 

biaya tanam; 2) memperoleh tambahan penghasilan 

dari usaha pertanian; 3)  pemeliharaan tanaman yang 

lebih baik; dan 4) membantu atau lebuh tepatnya 

memanfaatkan kemiskinan dan  kekurangan lahan 

pertanian penduduk.  dan silvikulturis pun telah 

mengantisipasinya dengan mengembangkan Rejim 

Silvikultur Agroforestri. (Shepperd, 1986)  
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Agroforestry bisa dilakukan di lahan pertanian 

maupun di lahan hutan. Menggabungkan fungsi 

konservasi dari sisi kehutanan dan fungsi produksi 

dari  sisi pertanian, sebagai win win solution terhadap 

kepentingan masyarakat dan kehutanan.   

Di lahan pertanian, terutama di Afrika tempat 

mulai dikenalkannya.  Agroforestri memang bertolak 

dari upaya merehabilitasi lahan usaha tani yang 

terdegradasi. Di lahan usaha tani pola ini dipraktikkan 

dengan menambahkan komponen jenis pohon 

berkayu untuk menjadi andalan menghidupkan 

kembali fungsi  konservasi lahan usaha tani tersebut. 

Pola ini juga dilakukan di lahan lahan peternakan 

untuk mewujudkan pola silvopasture dalam bentuk 

Ligniculture, penggembalaan di hutan, tree on livestock 

farm.

Di kawasan hutan, agroforestri dipraktikkan 

karena dipicu oleh ketidakamanan hutan. Kawasan 

hutan rentan terhadap pembibrikan tanah 

(encroachment), kerentanan ini bertambah apabila 

hubungan antara rimbawan dengan penduduk  sekitar 

hutan itu tidak serasi.  Di lahan hutan agroforestry 

dipraktikkan dengan meningkatkan fungsi produksi 

dengan mengijinkan petani menanam tanaman 

pertaniannya secara bervariasi mengikuti dinamika 

pertumbuhan hutan tersebut, awalnya sewaktu lahan 

masih relatif terbuka petani bisa menanam jenis 

tanaman intoleran (suka cahaya seperti padi jagung 

dll) selama 2-3 tahun, kemudian bisa dikembangkan

dengan  menggunakan tanaman yang lebih toleran

(suka naungan seperti kopi coklat, atau umbi umbian).

Kombinasi tanaman itu bisa lebih bermakna 

apabila kedua belah pihak, petani dan rimbawan bisa 

berada dalam satu level dalam merumuskan cara 

pemeliharaan pola tanamnya dengan baik. Suatu 

sistem kerja sama yang selama ini asing bagi forester, 

tetapi tidak bagi seorang agroforester. Pada derajatnya 

yang  tertinggi, bentuknya tegakan itu bisa berwujud 

agroforest dalam campuran kompleks kombinasi  cash 

crops dan forest tree crops.

Dalam perkembangannya, agroforestri di 

kehutanan berangkat dari upaya pihak forester 

belanda yang ingin memanfaatkan kemiskinan dan 

kekuangan lahan pertanian yang dialami penduduk 

lokal seperti yang dirumuskan Brandis di India. Tetapi 

dalam perkembangan kemudian, terutama setelah 

kemerdekaan sedikit-sedikit sikap kehutanan berubah 

menjadi lebih ramah terhadap petani. Dengan pola 

perhutanan sosial, akses penduduk terhadap sumber 

daya hutan makin dilonggarkan bahkan penduduk 

lokal diberi kewenangan  menentukan pengelolaan 

hutannya sendiri seperti tertulis dalam Permenhut no 

9 tahun 2021.

Keterpaksaan untuk melaksanakan agroforestri 

di kehutanan makin terbuka dengan munculnya 

kebijaksanaan untuk membuka akses rakyat ke hutan 

lebih luas lagi sejalan dengan kedekatan hutan dengan 

kehidupan masyarakat. Hutan daerah pinggiran 

berpeluang dijadikan daerah penyangga bagi bagian 

hutan yang ditetapkan harus berwujud hutan murni 

atau hutan alam. Kebijakan kehutanan sosial seperti 

pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), dan 

perhutanan sosial di KemenLHK berperan besar  dalam 

upaya  mengembalikan kedaulatan pangan negara. 

HUTAN DAN HUBUNGAN SOSIAL 

Penulis sengaja membedakan istilah kehutanan 

sosial dan perhutanan sosial untuk menunjukkan 

beda kewenangan manajemen antara forester dan 

penduduk lokal. Apapun yang timbul dari kedua 

pola manajemen lahan hutan itu, hutan  harus bisa 

membantu meningkatkan daya saing produk pertanian 

kita rendah. 

Hasil padi dari hutan sebenarnya telah cukup 

besar setiap tahunnya, dengan mengambil data jaman  

perhutani masih “normal” saja produksi  pangan 

Perhutani sudah cukup besar yaitu per ha nya berkisar 

antara 3 ton padi, 2,5 ton jagung, 10 ton katela dan 

100 ton kacang tanah sedangkan tumpang sari waktu 

itu dilakukan pada kisaran 40.000 ha pertahun atau 

120.000 ha pada masa “peak” nya (dengan asumsi 

tumpang sari di lakukan selama 3 tahun). Begitu 

banyak hasil pangan yang dihasilkan olah hutan, tetapi 

karena hasil pangan itu menjadi hak petani, maka 
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Perhutani tidak  melaporkannya sebagai hasil produksi  

hutannya. Yang pasti produksi pangan dari hutan 

adalah nyata. (Sabarnurdin, 1988).

Pengalaman yang lebih baru menunjukkan bahwa 

persepsi petani terhadap padi gogo, telah tumbuh 

dengan lebih baik dari sebelumnya, hasil padi berkisar 

antara  6 - 12 ton/ha, prestasi yang menggembirakan, 

tentu saja dengan prinsip ������� baik pada 

komponen pertanian maupun komponen pohonnya. 

tegakan jati yang  sudah berumur 3 tahun nampak  

vigornya gagah, baik dan memberikan harapan optimis 

akan keberhasilannya ke depan.  di bawah ini  data dari 

penelitian tersebut.

HASIL UJI VARIETAS PADI GOGO 
KERING PANEN DALAM TON/HA  SESUAI CARA TANAM YANG DIPAKAI

Tabel 1. 

umur 2 tahun, jarak tanam 3 x 2 umur 3 tahun.jarak tanam  3x 2m
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Gambar menunjukkan bahwa pertumbuhan 

jati setelah 3 tahun tidak memberi kesempatan baik 

buat padi yang memerlukan cahaya, oleh karena itu 

penanaman padi berhenti dan ini berarti tumpang 

sari dengan padi sudah berakhir, tetapi  ruang kosong 

dengan lingkungan yang diberikan oleh jati itu masih 

dapat digunakan oleh jenis lain yang memang toleran 

terhadap naungan seperti halnya empon-empon. 

Begitu seterusnya sampai daur panen tercapai. 

Dengan memperlebar tanaman pokok jati  menjadi 

6 x 2 (bagian dari percobaan yang sama),  padi relatif 

masih bisa ditanam  setelah jati berumur 3 tahun, 

walaupun lingkungan pencahayaannya  tidak terlalu 

favourable untuk padi. Crop rotation diatur menurut 

derajat pencahayaan yang tercipta sesuai dengan 

pertumbuhan tegakan, yang juga bisa diatur dengan 

mengatur penjarangan sesuai dengan rejim yang 

dipilih. Setelah mencapai kondisi seperti itu kita bisa 

mengisinya  dengan pohon kopi atau kakao yang 

lebih tahan naungan sehingga membentuk agroforest 

(tree-tree combination) gambar menunjukkan bahwa 

pertumbuhan jati setelah 3 tahun tidak memberi 

kesempatan baik buat padi yang memerlukan cahaya, 

oleh karena itu penanaman padi berhenti dan ini berarti 

tumpang sari dengan padi sudah berakhir, tetapi  ruang 

kosong dengan lingkungan yang diberikan oleh jati itu 

masih dapat digunakan oleh jenis lain yang memang 

toleran terhadap naungan seperti halnya empon-

empon. 

HUTAN SEBAGAI SUMBER ENERGI 

TERBARUKAN 

Bioenergi tersimpan dalam biomassa yang 

terdapat di hutan. Hutan menyediakan peluang untuk 

kemandirian energi melepaskan dari bahan bakar 

fossil dan membantu mengurangi perubahan iklim, 

sekaligus juga membantu penduduk yang berjuang 

untuk mendapatkan energi.

Untuk kasus Negara kita, limbah organik pertanian 

sawah maupun sawit dan limbah hutan mewakili 

potensi yang paling banyak tersedia dan memberi 

peluang kontribusi besar bagi energi terbarukan, 

namun situasi sekarang  menunjukkan bahwa 

limbah-limbah sawah dan sawit itu lebih cenderung 

mengutamakan limbah limbah organik itu sebagai 

bahan baku pupuk organic dalam bentuk pupuk bahan 

organik, pupuk hayati atau pupuk cair. Demikian juga 

untuk kehutanan, penggunaan bahan baku biomassa 

untuk penggunaan energi akan berbenturan dengan 

kebutuhan kayu sebagai bahan baku industri kayu 

tradisional,  pulp dan kertas. Dengan munculnya 

perkebunan sawit besar-besaran, maka kehutanan 

dan pertanian dapat berbagi peran dan pemenuhan 

produksi energi terbarukan, produksi pupuk organik 

dan turunannya serta  dan konservasi lingkungan.  

Hutan juga merupakan  penghasil sumber 

energi siap pakai bagi masyarakat karena sebagian 

besar rakyat di sekitar hutan menggunakan kayu 

bakar yang diperolehnya dari hutan, untuk dibakar 

langsung ataupun dibuat arang terlebih dahulu. 

Kebutuhan kayu bakar rumah tangga rakyat adalah 

sekitar 0,028 m3 per kk per hari  (Raharjo, S, Agung, 

et al, 20014). kebutuhan Kayu bakar diyakini sebagai 

penyebab minor terjadinya degradasi lahan setelah 

penebangan kayu komersial. Pelarangan pemanenan 

kayu bakar hanya menyulitkan masyarakat miskin 

dan tidak menyentuh permasalahan. Kayu didapatkan 

dari hutan dengan cara menebang kayu, memungut 

cabang atau ranting yang runtuh dari pohon, atau 

diambil dari limbah industri kayu.  Kayu bakar juga 

menjadi mata pencaharian bagi rakyat miskin. kayu 

bakar dijual ke konsumen Di berbagai tempat, kayu 

bakar tetap populer digunakan untuk memasak karena 

memasak dengan kayu bakar diyakini membuat 

masakan mempunyai  rasa yang berbeda dibandingkan 

memasak dengan bahan bakar lain.

PETANI HUTAN

Sebagai mana petani umumnya, petani hutan 

pun mempraktikkan usaha taninya secara terpadu. 

Mereka terbiasa berada dalam suatu kondisi yang 

mengharuskan mereka memenuhi kebutuhan 

hidupnya sepanjang tahun, dengan sekaligus 

menciptakan dukungan lingkungan yang sehat. 

Dalam mengelola lahannya petani telah mencerna 
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hal-hal yang bermanfaat yang diperolehnya dari 

rimbawan, ahli pertanian, ahli tanah, dan lain-lain, 

atau singkatnya, petani telah mempraktikkan apa yang 

kemudian kita kenal sebagai agroforestri (Sabarnurdin, 

2007) 

Dipandang dari sisi �����ilmu maka petani 

telah terbukti berhasil mengintegrasikan  bermacam-

macam pengetahuan tentang bercocok tanam, baik 

itu tanaman pangan, tanaman hutan, tanaman 

buah buahan, beternak ataupun juga memelihara 

ikan dan mempraktikkannya dalam usaha taninya. 

Pengetahuan (knowledge) yang mereka kembangkan 

membuahkan keterampilan (skill) seta kemampuan 

(ability) dan pengalaman (experience) untuk 

mengatur, dan memilih komponen yang baik dan 

menguntungkan bagi mendukung kehidupan mereka  

sehari–hari dan masa depan. Singkatnya dengan 

pemahaman potensi sumber daya lahan yang ia kuasai, 

petani akan mengelola lahan dengan mengusahakan 

kelestarian agronomik, biodiversitas, sambil sekaligus 

memberikan  pelayanan lingkungan. Keadaan ini 

terlukis dalami �����pertanian sebagai berikut:  

“pertanian itu adalah kesatuan jang terdapat 

antara petani dan lingkungan kemasyarakatnnja, dan 

kesatuan ini timbul keluar dengan mempergunakan 

kegiatan manusia dengan tujuan untuk memperoleh 

hasil hasil jang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan 

atau binatang-binatang, serta terutama dititik beratkan 

kepada mempermadju dengan kesadaran, kemungkinan-

kemungkinan jang diberikan oleh alam untuk 

memperbanjak tumbuh-tumbuhan dan/atau binatang-

binatang, dan didasarkan kepada kemungkinan-

kemungkinan jang terdapat pada lingkungan ������

seperti jang telah ada dan dipengaruhi oleh petani dan 

masjarakat dimana petani itu menjadi anggautanja”  

(van Aarsten,1953).

PARADIGMA PENGELOLAAN HUTAN 
HARUS BERUBAH 

Paradigma pengelolaan hutan sudah harus benar 

benar  berubah. Tujuan pembangunan kehutanan 

jangan hanya untuk pelestarian hasil tetapi juga 

untuk kelestarian ekosistem dan diharapkan juga  

menciptakan manfaat langsung dalam bentuk kayu 

dan hasil hutan lainnya, serta manfaat ekologis dalam 

bentuk hidrologi, orologi dan layanan perlindungan 

terhadap lingkungan alam.  Ekosistem hutan  harus 

dikonservasi  karena juga  berfungsi sebagai ruang 

kehidupan dan sumber kayu bagi masyarakat setempat, 

habitat berbagai binatang  dan jenis  tanaman liar, 

media konservasi biodiversitas, media konservasi 

plasma nutfah, layanan hidroorologis dan layanan 

lindungan alam dan lingkungan.

Warisan dan sifat pekerjaan rimbawan  seperti 

dilukiskan dalam sejarah itu harus dipahami dengan 

baik untuk kita dapat mengelola hutan dengan 

semangat kemerdekaan, namun rupanya perpindahan 

kekuasaan kehutanan  dari jaman kolonial ke jaman 

kemerdekaan pada waktu lalu telah berlangsung 

demikian smooth sehingga nampaknya pesan-pesan 

bangsa merdeka yang tercantum dalam pasal 33 UUD 45 

itu juga menjadi kurang bermakna dalam  kenyataan, 

dan secara  tidak sadar telah berjalan as usual (dihitung 

sejak 1961) sampai tersentak oleh jaman reformasi, 

dan studi studi para antropolog sebelumnya, dan 

protes protes tentang pengelolaan hutan yang dinilai 

tidak pro rakyat. Dan membuat rimbawan tersudut.. 

seakan akan sama sekali tidak berfungsi atau tidak 

berilmu perlindungan lingkungan, padahal rimbawan 

adalah kampiun perlindungan sebelum yang lain pada 

bangun. (silahkan pahami kembali isi buku introduction 

of forestry)

Pada sekitar tahun 1998- 2000 masa euphoria 

reformasi, hutan mengalami penjarahan berat yang 

bahkan sebagian dari padanya bisa merupakan bukti 

adanya “dendam tersembunyi”  selama ini akibat 

ketidak-tepatan kita  mengakomodasi kepentingan 

masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan. Bila 

ditelusuri lebih lanjut hal ini semua itu berpangkal 

pada pemahaman yang beragam, tidak merata, dan 

tidak lengkap   dari para rimbawan  akan adanya 

tuntutan terhadap perubahan paradigma pengelolaan 

hutan itu yang sedang berlangsung.
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 Memang perubahan paradigma memerlukan 

waktu yang cukup lama untuk bisa diterima dengan 

baik. Pengalaman menunjukkan bahwa walaupun 

nuansa ke arah perkembangan paradigma ini telah 

ditunjukkan  jauh ke belakang sejak pendekatan 

kesejahteraan (Prosperity Approach) dilontarkan  (tahun 

1970-an), namun awal yang  baik ini ternyata juga 

tidak berlanjut pada perubahan kebijakan pengelolaan 

hutan secara total, tetapi hanya  merupakan kegiatan 

lepas-lepas berbentuk proyek yang menunjukkan 

adanya keraguan dalam pendekatan yang dilakukan. 

Momen reformasi mempercepat perlunya adopsi 

perubahan paradigma baru pengelolaan hutan. 

Kecepatan penyerapan perubahan paradigma 

ini bergantung kepada kesiapan stakeholder sendiri 

terutama kesiapan sumber daya manusia rimbawan  

sendiri, karena memang perubahan paradigma 

pada awalnya akan dirasakan sebagai ancaman bagi 

keberadaan peran  profesi kehutanan. Untuk  lebih 

tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, rimbawan 

harus mampu mengantisipasi dan mengukur 

tantangan yang timbul akibat pergeseran ini,  dan 

sekaligus mengubah ancaman yang ada sekarang dan 

mungkin yang akan datang di masa datang, menjadi 

suatu peluang. Yang berkembang nyata saat ini 

adalah keharusan pengelolaan hutan untuk bergeser 

dari produksi kayu ke arah pengentasan kemiskinan, 

pencegahan deforestasi, rehabilitasi, penghormatan 

hak penduduk asli, dan pemberdayaan masyarakat 

lokal. Demikian pula dituntut perubahan  untuk beralih  

dari  dari praktik kehutanan ��������� dan  

exploitatif  yang sentralistis menjadi operasi berskala 

kecil, berorientasi konservasi dan terdesentralisir 

pada level komunitas lokal. Kita pun masih tetap harus 

mengintensifkan produksi kayu baik dalam skala 

industri maupun skala kebun kayu rakyat, dengan 

pendekatan agrobisnis dan pengelolaan yang lebih 

partisipatori. Artinya pengaturan hutan bergeser 

dari sentralistis pemerintah yang dilakukan oleh 

perusahaan negara dan  swasta besar nampaknya 

akan bergeser ke arah  hutan skala kecil, berorientasi 

produktif ����dan lestari, dan dilakukan  bersama  

masyarakat.

Paradigma baru  pembangunan kehutanan  akan 

memberi dasar warna baru dalam cara pandang dan 

pikir mengenai kehutanan. Bila kita ikuti tulisan 

Buchy (2000), dan paparan para ahli dan pengamat 

kehutanan dalam buku Pengelolaan Hutan Tropika  

(Iskandar dan Sulistyo, 2000)  nampaknya kita akan 

sependapat bahwa untuk menjadikan rimbawan tetap 

sebagai pemain aktif,  -bukan hanya sebagai pelaksana 

teknis saja-, perlu ada perubahan mendasar dalam 

pendekatan pengelolaan hutan. Perbedaan kedua  

pendekatan -lama dan baru,  seperti digambarkan 

dalam tabel berikut.

  Pendekatan kehutanan sosial pasti akan 

berbeda dengan kehutanan tradisional.  Pada awal 

dibangunnya, Perhutanai adalah jawatan kehutanan, 

sehingga suasana  kedinasan kehutanan masih terasa 

dan secara berangsur angsur diharapkan berubah. 

Tetapi perusahaan kehutanan berbeda dengan 

perusahaan lainnya, ia lebih pantas diberi predikat 

perusahaan  umum yang porsi kewajiban kepada 

kepentingan umumnya lebih besar, namun tidak 

diharamkan mencari keuntungan. Modal utama 

perusahaan kehutanan adalah tegakan hutannya,  oleh 

karena itu modal ini harus dipelihara dengan baik 

kelestariannya. Kelestarian perusahaan kehutanan 

adalah pada kelestarian tegakannya. 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

sebaiknya dimulai dari awal penanaman..  Apa yang 

telah dikerjakan oleh Fakultas Kehutanan UGM bekerja 

sama dengan Perhutani di KPH Ngawi, Cepu dan 

Randublatung, menunjukkan bahwa PHBM dapat dan 

bahkan seharusnya dimulai dari pembangunan modal 

tegakannya.  Pekerjaan tersebut semacam itu  juga 

telah dilakukan  sebelumnya yaitu  dalam percobaan  

JAPRO (Jati Prospektif) mulai tahun 2005 yang 

berbasis silvikultur intensif  dengan penguatan  aspek 

percepatan riap pertumbuhan Jati melalui intervensi 

bahan tanaman bermutu yang dikembangkan dari 

pohon plus. Dari data  pertumbuhan Jati yang diperoleh 

dari  plot-plot percobaan di Ngawi, Cepu, Bojonegoro 

maupun Ciamis, menambah optimisme bahwa 

�������silvikultur intensif nampaknya benar 

benar prospektif. Bahkan, Naiem (2004) menghitung 
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bahwa untuk  mencukupi kebutuhan dana  pengelolaan 

tahunan KPH)  Ngawi waktu itu yang besarnya sekitar 

Rp 17 M cukup diperoleh dari tebangan  jati seluas 50 

Ha per tahun. Sehingga apabila dipakai rotasi 25 tahun, 

maka Areal Bisnis Inti  untuk KPH ini cukup 1.250 Ha 

saja,  sehingga akan tersedia lebih banyak kesempatan   

untuk berkontribusi pada pembangunan pedesaan

Dengan memilih pola tree - tree agroforest 

terutama pola Trees on Border (TOB) yang paling dapat 

diterima oleh petani sawit (pers comm 2022: hero 

marhaento), Pola agroforest ini dapat dipakai untuk 

menyelesaikan sebagian dari masalah keterlanjuran 

sawit di kawasan hutan seperti yang sedang dikerjakan 

oleh tim jangka benah UGM. Dengan pola ini maka 

kepentingan yuriskdiksi  para stakeholder akan 

ditempat itu bisa dipenuhi, karena kalau ditelusuri 

sebab terjadinya ketelanjuran itu adalah karena ketidak 

jelasan peraturan batas kawasan  di pihak penguasa 

pusat dan terutama sehubungan dengan pelaksanaan 

otonomi daerah

Dunia telah segera akan masuk fase proxywar, 

dimana pangan jadi penentu, siapa mampu mandiri 

pangan akan jadi penentu pemenang peperangan 

dalam proxywar. 

Oleh karena itu kehutanan dengan pengembangan 

multi valuenya lewat agroforestri  harus pula ikut dalam  

melakukan terobosan dan transformasi pertanian 

secara ������untuk mewujudkan “Kemandirian 

Pangan Berkelanjutan” dengan mengoptimalkan 

Sumber daya Dalam Negeri. Praktik pertanian di 

lingkungan kehutanan sudah seharusnya jauh dari 

penggunaan sarana produksi pertanian kimiawi tetapi 

ikut menjadikan limbah organik lokal sebagai bahan 

dasar pemupukan baik pupuk organik material, pupuk 

organik hayati atau pupuk cair  hasil proses kimia 

lanjutan dari pupuk organik hayati itu.  Sumber daya 

organik bahan pupuk Indonesia terbesar adalah limbah 

kelapa sawit,  seharusnya agroforestri dilahan hutan 

pun bisa ikut memanfaatkannya, sebagai wujud kerja 

sama antar sektor yang selama ini ditengarai lemah 

dan bisa menghambat keberlangsungan pembangunan 

berlanjut.

Pembicaraan tentang silvikultur agroforestri 

di atas barangkali dapat dipakai sebagai  bahan 

pertimbangan perencanaan hutan  yang memapankan 

agroforestri dalam sistem pengelolaan hutan sosialnya 

nya agar kehutanan tetap eksis  dan sejalan dengan 

dasar konstitusi Negara  kehutanan tidak bisa lagi 

mengisolir diri, hutan adalah bagian dari landscape 

yang lebih besar. Keamanan  hutan tidak dapat dijamin 

oleh ana penjagaan polisional. Hutan jati di Jawa 

telah berlangsung lama, bahkan sepertinya sudah 

merupakan paket sejak hutan tanaman tersebut lepas 

dari asuhan pesanggem setelah selesai tumpang sari. 

Hal ini sudah disinggung dalam kuliah perencanaan 

hutan Prof Soedarwono tahun 1970 an yang 

menyatakan sebaiknya masa keberadaan masyarakat 

ikut mengurus hutan sebaiknya diperpanjang sampai 

5 tahun atau lebih, karena menurut pengamatannya, 
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gangguan keamanan  yang awalnya dimulai dari 

penggembalaan liar  terjadi setelah hutan itu tidak ada 

penunggunya (pesanggem).  Keluhan pengelola hutan 

di pulau Jawa, daerah padat penduduk dinyatakan oleh  

Prof Soekiman yang  waktu beliau menjadi Direktur 

Utama Perhutani sebagai 

“ ...... common problem facing forest managers in 

areas of dense population is how to protect the forest 

from destructive human activities. There are those who 

steal and destroy for �����gains, and against whom 

preventive and repressive measures will always have to 

be taken.  There are others, however, obtaining fuel wood, 

grazing, building material, and even arable land whose 

very existence depend upon the forest. The problem is 

aggravated by the fact that foresters can often symphatize 

with the motive of the ����� A ���of being caught 

only make matters worse for the peasant and his family” . 

(Atmo Soedaryo and Banyard, 1979).  

Pendapat kedua ahli itu telah mewarnai  

pendekatan kesejahteraan masyarakat Gebrakan   

ini pun tidak terlepas dari suasana perkembangan 

pendapat rimbawan dunia dari tema-tema  kongres 

kehutanan sedunia  tahun 1960, terutama kongres 

kehutanan tahun 1978 di Jakarta yang bertemakan 

“Forest for People” yang sering diartikan berbeda 

oleh  pihak-pihak yang ������(Kartasubrata, 

1978). sedangkan  Wirjodarmodjo and Bratamihardja, 

(1983)  pengelolaan hutan di Jawa , dilakukan dengan  

mengadopsi kebijakan dan strategi kehutanan 

nasional, dan diarahkan menuju perbaikan lingkungan 

hidup, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat 

pedesaan, dan meningkatkan pendapatan pemerintah 

melalui ����������������industri hutan, 

hutan serbaguna dan pembangunan agroforestri.  

Pendekatan defensive  sudah ketinggalan jaman seperti 

kata Prof. Soedarwono (Sabarnurdin, 1988) tidak akan 

menyelesaikan masalah, karena sebenarnya, ketidak-

amanan hutan itu hanyalah gejala dari masalah yang 

lebih besar dan prinsipil yaitu keinginan masyarakat 

untuk hidup sejahtera. Modal penting untuk itu 

telah tersedia, yaitu strategi pengelolaan hutan yang 

telah bergeser ke  arah peran lebih banyak terhadap 

kesejahteraan masyarakat, tersedianya teknik 

silvikultur  dan kelengkapannya untuk mewujudkan 

modal tegakan yang lebih baik dan lebih cepat 

menghasilkan di masa datang, dan lebih dari itu 

sumber daya manusia berkeahlian  yang terhimpun 

dalam  organisasi-organisasi LSM yang telah mapan, 

semacam JAVLEC juga akan sangat membantu.  

RIMBAWAN DAN PEKERJAANNYA 

Pada  dasarnya-dasarnya rimbawan atau  forester 

adalah ilmuwan lingkungan hidup yang punya 

komitmen untuk menghasilkan barang dan jasa 

terbaik bagi orang banyak.   Ia adalah konservasionis 

yang menentang setiap pembangunan kehutanan yang 

dilakukan tanpa rencana karena dikuatirkan akan 

merusak hukum-hukum ekologi dan kemanusiaan.   

Mungkin secara lebih jelas dapat digambarkan 

demikian Pertumbuhan tegakan tidak bisa lepas dari 

proses biologi yang terjadi. Tegakan hutan sebagai 

sebuah paduan tanaman dan ekosistemnya adalah   

interface antara sistem  “ media pendukung kehidupan” 

dan sistem “tekno ekonomi” bisnis kehutanan. Oleh 

karena itu pada hakekatnya tanaman hutan harus 

dibuat sedemikian rupa sehingga ada efesiensi dan 

������dalam penggunaan input dari lingkungan 

���menjadi output  kehutanan yang diinginkan untuk 

kemudian di pindah bukukan  ke dalam aras sosio 

ekonomi dan sosio politik. 

Rimbawan harus selalu sadar bahwa tegakan 

adalah produk sistem kehidupan, dan jangan salah 

asumsi bahwa ekosistem hutan itu memiliki stabilitas 

yang persisten dalam  keseimbangan yang statis. 

Miskonsepsi bahwa ekosistem hutan itu tertutup dan 

stabil pada posisi keseimbangan tertentu, mengecoh  

rimbawan untuk mengembangkan dugaan adanya 

hutan normal  dan bias terhadap risiko gangguan 

dengan menganggap kerusakan sebagai tidak bisa 

diterima “dogma normalitas”  (Brunig, 1984). Hasil 

miskonsepsi dan bias ini   adalah wujud   tabel hasil 

yang dogmatis dan tidak realistis, dan pola tanam yang 

tidak mengakomodasi realitas yang dihadapi hutan. 

Paling tidak  ada lima butir penting peringatan  Brunig 

(1984) yang perlu dipertimbangkan  yaitu:
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1. Pengaturan ruang tumbuh tanaman dari
awal tanam sampai  panen harus disesuaikan
dengan  tujuan yang ditetapkan, untuk
menjaga pertumbuhan  biomassa dan energi
pada level maksimum yang kompatibel 
dengan target produksi yang stabil dengan
elastisitas  yang memadai

2. Capailah tujuan sesuai keragaman biologis
tertinggi, dan aktivitas serta kompleksitas
organisasi dengan target produksi yang
ditetapkan

3. Hindari melakukan optimasi sempit 
menuju target yang didefinisikan secara
sempit (misalnya volume maksimum, 
biomassa, energi atau hasil uang) dan
terapkan prinsip alami optimasi luas untuk
mencapai kelangsungan hidup dan elastisitas
tanaman, kapasitas penyangga yang tinggi
dari tegakan  dan tanah, dan kemampuan
beradaptasi secara teknis dan ekonomi 
tinggi dan fleksibilitas tanaman dengan
mempertimbangkan lingkungan alam dan
lingkungan  ekonomi yang bervariasi dan
terus berubah.

4. Singkirkan tabel hasil yang kaku dan ganti
dengan model simulasi yang lebih canggih

5. Ingatlah bahwa ekosistem hutan jauh lebih
dinamis dan perkembangannya lebih tidak
deterministik seperti yang  diyakini banyak
rimbawan; ekosistem hutan ini sistem ini
terkait dan berinteraksi erat dengan sistem
teknis, ekonomi, dan lingkungan sosial 
politik. Pengaruh sistem sosial politik 
bahkan bisa lebih tidak pasti dan tidak dapat
diprediksi. Jadilah rimbawan yang rasional
dan berpikiran  jangka panjang dan bisa lebih
memilih menghindari desain yang paling
mungkin salah. dan jangan mengoptimalkan

secara sempit fungsi-fungsi tertentu.

Selain mereka yang bergerak di bidang kehutanan 

secara langsung, rimbawan juga bergerak secara tidak 

langsung melalui institusi yang mulai berkembang 

sejak masa reformasi, peran mereka  yang bergerak 

dalam LSM sangat membantu dalam membangun  citra 

kehutanan di mata publik, trust terhadap rimbawan di 

mata masyarakat berangsur angsur dikembalikan pada 

kondisi yang seharusnya. mereka lebih luwes bergerak 

pada bidang bidang yang terabaikan oleh mereka yang 

bekerja di pemerintahan. Itulah misi dasar LSM. Istilah 

dan tata kerja (job description)  NGO malah lebih tegas  

dari LSM. Kerja sama rimbawan di GO dan NGO yang 

harmonis akan menghasilkan bisnis kehutanan yang 

bermanfaat bagi semua pihak. Pada awalnya memang 

nampak antagonis, namun berangsur angsur telah 

lebih harmonis dengan berkembangnya kesadaran 

akan tugas masing masing yang makin membaik. 

PENUTUP 

Pengelolaan  hutan tanpa  perubahan-perubahan 

yang mendasar seperti disebutkan di muka,  hanya 

akan memperkuat apa yang dituduhan Contant (1979) 

tentang kehutanan yang mengeksploitir kemiskinan  

Pengelolaan hutan Indonesia, jawa khususnya, 

diturunkan dari kebijakan kolonial sebelumnya.    

Ideologi dan politik kehutanan yang dibuat pada jaman 

penjajahan itu ternyata, secara tidak disadari,  masih 

lekat mewarnai sistem pengelolaan hutan masa kini 

seperti yang diungkapkan oleh Peluso, (1992)  dalam 

buku Rich Forests Poor People. Kesimpulan Warto (2007)  

yang jelas menyatakan  bahwa pengelolaan hutan 

telah kurang mengakomodasi kepentingan penduduk 

dan bahkan secara sistematis telah menutup akses 

masyarakat terhadap sumber daya hutan. Akibatnya 

masyarakat tradisional di dalam dan di sekitar hutan 

yang sebelumnya relatif mandiri, berangsur angsur 

menjadi sulit keluar dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Semua itu  pada hakekatnya adalah  

sindiran serius terhadap kondisi  masa kini yang belum 

menuntaskan masalah masalah itu sebagai pekerjaan 

rumah bangsa yang sudah merdeka. Kelestarian  

hutan  adalah harapan banyak pihak. Pengelolaan  

Hutan yang tidak lestari adalah bertentangan dengan 

amanat konstitusi negara terhadap sumber daya 

alam. Sampai sekarang pengelolaan hutan  masih 

terasa  terpisah dari tujuan Negara, masyarakat  

masih kurang dimakmurkan  oleh adanya hutan di 

sekitarnya. Ayat ke 4 dari ps 33 UUD 1945 menyatakan 
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bahwa “perekonomian nasional diselanggarakan 

berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional. Jadi sebenarnya tidak harus ada 

“pemaksaan” untuk itu. apalagi fakta menunjukkan 

bahwa aturan pemasaran hasil hutan yang diterapkan 

dalam sistem perdagangan dunia  menuntut  

pengelolaan hutan  yang bersertifikat; dan salah satu 

persyaratannya adalah berkaitan dengan peran hutan 

bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan memapankan 

agroforestry, peran kehutanan di masyarakat. 

Tidak akan pudar.  Karena secara konvensionalpun  

pembangunan tegakan hutan selalu dimulai dengan  

agroforestry (tumpang sari). Perbedaannya adalah 

terdapat pada kesetaraan level  antara masyarakat 

petani dan rimbawan (kehutanan).  yang diperlukan 

adalah perubahan sikap yang tulus dari pihak rimbawan 

terhadap mereka. Rimbawan harus yakin bahwa petani 

dengan pemahaman potensi sumber daya lahan yang 

ia kuasai, akan mampu mengelola lahan dengan baik. 

Namun demikian, pembimbingan  intensif tentang 

teknik teknik inovasi baru kehutanan atau pun 

pertanian, masih tetap diperlukan oleh petani. Praktik  

bertani di lingkungan kehutananpun sudah seharusnya 

mulai menghindari penggunaan saprotan kimiawi 

tetapi ikut menggunakan limbah organik lokal sebagai 

bahan dasar pemupukan baik pupuk hayati atau pupuk 

kimia hasil proses lanjutannya Sumber daya organik 

terbesar indonesia salah satunya adalah limbah kelapa 

sawit, maka sebaiknya agroforestri dilahan hutan pun 

bisa ikut memanfaatkannya, sebagai wujud kerja sama 

antar sektor dalam rangka pembangunan pertanian 

bebas impor saprotan maupun saprodi.
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PERHUTANAN SOSIAL KOMERSIAL 
(kasus PT. Lintang Jati Kencana, di Gunungkidul)

Oleh : Dr. Ir. Untung Iskandar 
(Mantan Dirjen Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan)

1

PENDAHULUAN

Makalah ini mem-

bahas investa-

si membangun hutan 

jati di lahan milik oleh  

investor yang bukan 

rimbawan. Semula hu-

tan-hutan buatan itu 

berupa pekarangan  

milik penduduk yang 

dibelinya, yang terletak 

pada daerah submar-

ginal kekurangan air.  

Pembelian pekarang-

an ini adalah dalam usaha memantapkan kepemilikan 

aset. Investor sudah berpengalaman membangun hu-

tan jati dalam skala kecil, dan berkat keberhasilannya 

kemudian bergerak lebih besar dengan sasaran utama 

menuju kemandirian pangan pada wilayah sasaran,  

meningkatkan pendapatan dan mencegah pengang-

guran pada masyarakat pedesaan. Investor ini juga se-

orang philantropis, sehingga manfaat program-pro-

gramnya menjangkau lebih luas, tidak terbatas pada 

masyarakat setempat. Program-programnya bersan-

dar pada Millenial Development Goal (MDG) yang memi-

liki sasaran dan dapat dicapai. Karena aktivitas ini ada 

unsur diklatnya, maka dibangun juga kampus diklat di 

dusun Banyumanik, Kapanewon Semanu. Ke depan, 

tidak dapat dihindarkan, pusat diklat ini akan beru-

bah menjadi research and development aktivitas untuk 

mencapai sasaran MDG, untuk kelestarian kesejahte-

raan masyarakat desa. Pada akhirnya, PIC (persons in 

charge) diklat juga mengendalikan proyek-proyek  

�����Langkah-langkah kerja yang dilakukannya 

selama ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep Millenial Development

Goal (MDG) untuk memilih pola pertanian

guna membangun kemandirian pangan pada

masyarakat. Kemandirian pangan adalah

sasaran utama dengan hasil antara berhasil

membangun hutan jati, untuk kemudian

membangun agroforestry komersial. Jati

dipilih karena itulah identitas kawasan

Gunung Kidul

2. Membeli lahan-lahan submarginal milik

petani untuk mengamankan investasi.

3. Menugaskan pakar lapangan yang

berpengalaman membangun hutan; usaha

ini terlebih dahulu menanami lahan-lahan

tersebut dengan jati unggul yang berasal

dari Wanagama UGM dan BIOTROP Bogor.

Penanaman dan pemeliharaan dilakukan

sesuai dengan standar penanaman dan

pemeliharaan tegakan muda jenis superior

tersebut. Pemeliharaan yang dilakukan

pada jati unggul tersebut adalah memotong

wiwilan dan memotong cabang (pruning).

Pada waktunya akan dilakukan penjarangan

(thinning) untuk memberi ruang membangun

agroforestry komersial yang dilakukan oleh

masyarakat.

4. Melatih masyarakat dan siapa saja yang

berminat pada pembuatan kompos dari

seresah hutan. Dipilih kompos Trichoderma

5. Membangun demonstration plot pengelolaan

agroforestry di kampus.  Selanjutnya melatih,

free of charge, praktik agroforestry bagi
Terimakasih kepada Dita Annisa atas koreksinya dan kepada Tuti  
Sudjoko atas konsep dasar usaha ini
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siapapun yang berminat. 

6. Mengelola demonstration plot (demplot)

agrofrestry dengan melibatkan masyarakat.

7. Melakukan penjarangan tegakan jati

yang ditanam untuk memberi ruang bagi

agroforestry.

PEMBAHASAN

Delapan Millenium Development Goals (MDGs) 

adalah:

1. Memberantas kemiskinan (ekstrim) dan

kelaparan ekstrim;

2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;

3. Mendorong kesetaraan gender dan 

memberdayakan perempuan;

4. Menurunkan angka kematian anak;

5. Meningkatkan kesehatan ibu;

6. Memberantas HIV/AIDS, Malaria dan penyakit 

lainnya;

7. Memastikan kelestarian lingkungan; dan

8. Mengembangkan kemitraan global untuk

pembangunan

Untuk mencapai sasaran investor melakukannya 

pada desa sasaran:

Program Jangka Pendek

1. Membangun hutan jati unggul

2. Memelihara hutan jati tahun tanam I, II, III

dan IV

3. Membangun demplot agrosilvopasture 

(rumput kalanjana)

4. Membangun persemaian mini

5. Membangun Rumah Media

6. Membuat pupuk Trichoderma

Program Jangka Panjang

1. Membangun hutan produksi jati unggul

berbasis pemberdayaan masyarakat

2. Membangun hutan wiasata alam yang 

berkelanjutan

3. Membangun Hutan pendidikan berbasis riset

dan pengabdian kepada masyarakat

4. Membangun arboretum

5. Membangun database pembangunan sumber

daya hutan

6. Membangun sarana hutan pendidikan

berkelanjutan

7. Membangun sarana pengolahan hasil hutan

kayu dan non kayu

MDG 1: Menghapus kemiskinan:  

memantapkan pertumbuhan ekonomi inklusif untuk 

menyediakan lapangan kerja yang berkelanjutan. 

Program yang dilakukan adalah:

• Menyediakan lapangan kerja berkelanjutan

bagi pekerja lokal membangun agroforestry

(pertanian tumpang sari)

• Memantapkan Dusun/Desa Mandiri Pangan

• Secara bertahap membangun wisata

Dusun/Desa Mandiri Pangan berdasar pada

agroforestry

MDG 1: Mengakhiri Kelaparan:  

Memantapkan  kemandirian pangan berbasis pertanian 

tumpang sari

• Memantapkan Pertanian tumpang sari

• Memantapkan Dusun/Desa Mandiri Pangan

• Memantapkan Peternakan dan Perikanan

• Memantapkan pengolahan pasca panen

produk-produk pertanian

> Sasaran jangka panjang pertama  yang 

utama dari investasi ini adalah mengembangkan 

dusun sasaran sebagai kawasan wisata pedesaan 

berbasis masyarakat. Tiga tahap menuju ke sana, 

Tahap Pertama adalah Penataan Lingkungan Dusun, 

Tahap Kedua Pelatihan SDM dan Tahap Ketiga adalah 

tercapainya sasaran Dusun Wisata.  Pada tahap ini, 

kegiatan masyarakat di fasilitasi investor, melakukan 

pelatihan dan pembinaan kepada  seluruh penduduk 

dukuh, yang semula pemilik pekarangan yang 

dibelinya, untuk memproduksi pangan dari kegiatan 

agroforestry berkelanjutan, menuju kemandirian 

pangan.  
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> Sasaran akhir usaha investor adalah:  

terbangunnya kawasan wisata pedesaan dengan jati 

unggul sebagai daya tarik utama, meninggalkan jati 

bukan unggul yang menjadi pemandangan sehari-hari 

masyarakat Gunung Kidul. 

> Sasaran antara kegiatan adalah tercapainya

ketrampilan bertani menuju kemandirian pangan, 

bisa jadi juga ada unsur komersial berkelanjutan 

dalam pola agroforestry pada skala usaha yang lebih 

luas. Dalam pola agroforestry ini investor sekali lagi,  

sudah memiliki kawasan hutan milik, namun mantan 

pemilik lah yang mendapat kesempatan utama untuk 

menggarap agroforestry nya. 

> Untuk mencapai sasaran pertama MDGs,

focus pembangunan pada tahap ini adalah pada 

memberdayakan masyarakat, mengenalkan 

agroforestry, untuk membangun kemandirian pangan.  

Mantan pemilik pekarangan adalah sasaran program 

kemandirian pangan. Kegiatan usahanya adalah 

melatih bertanam jenis-jenis sayuran, masyarakat 

berperan-serta aktif pada setiap tahapan produksi 

dengan didahului membuat kompos Trichoderma.  Pada 

beberapa kesempatan investor menunjukkan bahwa 

beberapa hasil dapat di panen dan dapat di jual ke 

wisatawan.

MELATIH MASYARAKAT MEMBUAT 
KOMPOS

Program pertama ini adalah mengenalkan ke 

masyarakat pada pertanian intensif, yang berbeda 

dengan pertanian tradisional yang selama ini mereka 

praktikkan. Teknologi intensif itu berupa pupuk dan 

pemeliharaan tanaman yang disembunyikan dengan 

kata-kata “untuk di konsumsi sendiri dan lebihannya 

bisa dijual”. Kata-kata ini merupakan insentif besar 

bagi penduduk yang semula hidup di dalam subsistensi.  

Dengan kata-kata sederhana ini, penduduk peserta 

makin paham bahwa program ini bertujuan untuk 

memakmurkan mereka, meningkatkan pendapatan 

mereka, mungkin satu-dua ada yang sudah paham 

bahwa program ini juga memperbaiki status gizi 

mereka. Latar belakang memilih kompos Trichoderma 

adalah karena di alam, Trichoderma ditemukan di 

tanah hutan maupun tanah pertanian atau pada 

substrat berkayu. Trichoderma sp. adalah  cendawan 

(fungi) yang masuk kelas Ascomycetes.  Kompos 

Trichoderma  merupakan salah satu bentuk pupuk 

organik kompos yang mengandung jamur  Trichoderma 

sp., yang berfungsi sebagai dekomposer bahan 

organik dan sekaligus sebagai pengendali penyakit 

patogenic seperti: Sclerotium sp., Phytium sp., Fusarium 

sp., Phythoptora sp. dan Rhizoctonia sp.  Trichokompos 

efektif sebagai penggembur tanah, penyubur tanaman, 

merangsang pertumbuhan anakan, bunga dan buah. 

Selain itu, pupuk organik tersebut juga sebagai 

pengendali penyakit seperti penyakit layu, busuk 

batang dan daun.  Bahan bakunya adalah seresah daun 

jati yang selama ini tersedia dalam jumlah berlebih.

Dalam pelatihan ini ditunjukkan bahwa jamur 

Trichoderma sp mampu mempercepat proses 

dekomposisi (pengomposan) seresah daun jati.  

Dengan satu kilogram jamur Trichoderma sp plus 150 

gram TSP, 300 gram urea, 500 gram kapur dolomit dan 

20 kg kotoran ayam petelur kering tersaring sebagai 

katalisator, dapat dikomposkan satu m3 seresah 

daun jati dalam waktu dua bulan (8 – 12 minggu). 

Trichoderma dapat  menyuburkan tanah. Pelatih 

mengingatkan untuk sebanyak mungkin mengurangi 

penggunaan seresah yang mengandung lignin. Daun 

mahoni (Switenia sp), seresah Pinus (Pinus merkusii), 

pelepah salak, alang-alang adalah contoh-contoh 

seresah ber lignin tinggi.

MEMBANGUN HUTAN JATI UNGGUL

Bibit tanaman berasal dari bibit unggul. Ada dua 

sumber bibit unggul yang digunakan dalam membuat 

tanaman, yaitu yang diperoleh dari Wanagama I, 

Fakultas Kehutanan UGM di Gunung kidul, berupa stek 

pucuk dan sambungan mata (okulasi). Bibit unggul 

diperoleh dari hasil pemuliaan pohon; jati unggul di 

Wanagama I diperoleh dari keturunan pohon plus 

terbaik dari Perum  Perhutani, yaitu yang dikenal PHT 

I dan PHT 2. 

Sedangkan sumber kedua dari BIOTROP, Bogor, 
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berupa hasil kultur jaringan. Realitasnya, justru 

bibit jati dari sumber BIOTROP lebih banyak ditanam 

(50.350 batang jati plus Perhutani, dan 174.350 batang 

bibit BIOTROP).  Penanaman pertama dilakukan oleh 

proyek ini pada tahun 2015 dilanjutkan sampai 2018-

2019. Menurut beberapa PIC, lokasi pertanaman jati 

pada lahan investor terpencar-pencar, sehingga dari 

aspek manajemen akan dijumpai scheduling aktivitas 

yang di mulai  sejak mulai kegiatan perencanaan, 

kegiatan penanaman, pemeliharaan,  pengamanan 

tanaman jati, serta ke depan pada saat dilakukan 

eksploitasi hasil tebangan.  

Dalam rangka pengelolaan kawasan,  dilakukan 

pengelompokan dalam unit-unit manajemen.   Untuk 

manajemen penanaman, kawasan dikelompokkan 

dalam blok, kemudian blok di sub-kelompokkan di 

dalam bidang. Dengan demikian maka dalam satu 

unit pengelolaan tadi dalam satu unit pemerintahan 

kelurahan, terdiri dari beberapa padukuhan, kemudian 

tanaman jati di dalam padukuhan dikelompokkan 

dalam blok yang terdiri dari beberapa bidang. Realitas 

lapangan menunjukkan luas bidang yang bervariasi, 

tidak seragam, bahkan ada yang luasnya hanya 400 

m2 dan lokasinya pun terpencar jauh, kadang untuk 

mencapai lokasi harus melewati lahan masyarakat 

dan belum ada akses jalan, jalan tersebut berupa jalan 

setapak. Kendala lain dalam mengelola kawasan adalah 

kondisi lingkungan berupa ����� bergunung  – 

gunung dengan variasi tingkat kecuraman, solumn 

tanahnya yang tipis dengan tekstur tanah berat (lekat 

dan becek bila ada terjadi turun hujan yang agak lama).

Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman yang ada di atasnya. Upaya agar 

pertumbuhan tanaman di atasnya menjadi bagus harus 

ditunjang dengan manipulasi faktor lingkungannya, 

antara lain  dengan membuat lubang tanam yang 

dalam dan lebar, ditambah pupuk kandang yang cukup 

yang saat itu ditetapkan (3 kg). Dosis pupuk kandang 

3 kg, berdasarkan pada penelitian Fakultas Kehutanan 

UGM bahwa pemberian kompos 3, 4 dan 5 kg per 

tanaman hasilnya tidak berbeda nyata. Karena itu 

diputuskan untuk pemupukan cukup  3 kg per batang. 

Pada tahun kedua diulangi dengan penambahan pupuk 

NPK sebanyak 25 sampai 50 gram per tanaman.  Di 

samping pemberian kompos, juga ditambah dengan 

tambah pupuk organik Trichoderma sebanyak 2 - 3 ons 

per batang tanaman muda.   

PELATIHAN AGROFORESTRY

Tahap pertama adalah membangun kebun sayur 

keluarga dengan menanam: sawi, terung, tomat, cabe 

rawit, cabe hijau, kangkung, bayam, pare, kemangi. 

Perusahaan bekerja sama dengan donatur menyediakan 

sepuluh jenis bibit sayuran, menyediakan pelatih 

dan tutor, memberi polybag, memanfaatkan pupuk 

dan melatih mengelola tanaman sayuran. Seorang 

peserta (petani) maksimum memilih 5 jenis tanaman 

sayuran, yang ditanam di polybag, masing2 jenis 10 

polybag.  Semula, tanaman sayur ini untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri. Para peserta dibagi bantuan 

pupuk Trichoderma @ 10 kg untuk 50 polybag 30x30. 

Perusahaan memberi bibit2 tanaman itu. Pembagian 

pupuk Trichoderma ini, sambil belajar membuatnya 

menunjukkan sifat intensifnya pembangunan (dan 

pengelolaan) kebun sayur keluarga ini.

Tahap Kedua: Membangun Agroforestry

Sasaran utama membangun agroforestry adalah 

memantapkan produksi untuk kelestarian pendapatan 

dan sehat tubuh berkat konsumsi sehat seimbang.  

Hasil-hasil agroforestry juga dapat diperlakukan 

untuk menarik wisatawan, yaitu pengalaman 

memanen di lapangan. Di kampus Banyumanik 

dikembangkan beberapa di dalam bentuk plot-plot 

agroforestry. Sasaran utama adalah menunjukkan 

kepada masyarakat dan agar masyarakat tahu, mampu 

dan mau   mengembangkannya untuk kesejahteraan 

mereka.

Susunan agroforestry yang direncanakan adalah 

pepohonan jati (Tectona grandis) sebagai tanaman 

pokok. Tanaman peneduhnya kelor (Moringa oleifera), 

turi (Sesbania ������, tayuman (Bauhinia purpurea) 

dan pohon buah-buahan termasuk pisang cavendish. 

Tayuman ditanam sebagai pagar hidup. Cabang-

cabang tayuman dapat dipotong dan dibiarkan tumbuh 

kembali, untuk kemudian dipotong lagi sebagai 
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makanan ternak.  Pada agroforestry ini, disiapkan pula 

umbi-umbian dan tanaman obat keluarga (TOGA). 

Sebagai kelanjutan dari keberhasilan tanaman pangan, 

tahap berikutnya di samping tetap bertanam sayuran, 

adalah mengintensifkan kebun tanaman obat keluarga 

(TOGA): kunir, jahe, kencur, laos, kunir putih, jahe 

merah, kembang telang (Clitorea ternatea), markisah 

dan pandan wangi. Diantara jenis-jenis itu ada yang 

dimanfaatkan untuk bumbu masak.

PEMANTAPAN SUPPLY AIR BERSIH

Sebuah realitas menunjukkan bahwa perbuatan 

baik membawa perbuatan baik berikutnya.  Program 

ini mendapat partisipasi UGM  untuk memperbaiki 

kualitas air hujan yang umumnya dikumpulkan warga 

di dalam bejana luas (Penampungan Air Hujan/PAH). 

Perbantuan Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi 

UGM bersama mahasiswanya adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan Instalasi Penampung Air Hujan 

(IPAH) dan Sumur Resapan

2. Pembangunan IPAH terintegrasi (IPAH,

kolam ikan terpal mini, hidroponik, sumur

resapan)

3. Pembangunan IPAH, instalasi elektrolisa

Ada tiga tahap penyaringan kotoran  untuk 

perbaikan mutu air hujan dalam IPAH yaitu penyaringan 

dari dedaunan dan kotoran atap, penyaringan kotoran 

makro (ukuran besar) dan akhirnya penyaringan 

mikro (kotoran kecil). Air yang telah dibersihkan dari 

kotoran sudah layak guna untuk mengairi tanaman, 

namun belum layak minum. Langkah berikutnya 

adalah electrolysis menghasilkan air minum basa 

(sehingga masyarakat tidak perlu membeli air dalam 

kemasan galon) dan  air jernih asam. Tahap berikutnya 

membangun IPAH terintegrasi,  membuat kolam ikan 

nila (portable) untuk mendemonstrasikan manfaat 

air bersih  dan selanjutnya mengairi pertanian 

hydrophonic. Partisipasi team UGM ternyata mampu 

melibatkan berbagai program studi.  

PENUTUP 

Dari paparan di atas beberapa butir penting perlu 

diketengahkan sebagai berikut.

1. Makalah ini membahas aktivitas seorang

investor sekaligus philantropis, yang tergerak

membangun masyarakat menjadi mandiri

pangan secara lestari. Beliau memilih

Millenial Development Goal (MDG) sebagai

acuan sasaran investasi manusiawinya, yaitu

membangun desa dengan memanfaatkan

pekarangan penduduk.

2. Program ini membangun tegakan jati unggul

dari dua sumber untuk menjadi daya tarik

bagi dunia wisata, dengan kemungkinan

dunia usaha sebagai genetic pools bagi jati.

3. Untuk memantapkan kepemilikan lahan

itu, Investor membeli tegalan penduduk.

Penduduk ex pemilik lah yang akan

melaksanakan program agroforestry dalam

kemandirian pangan.

4. Untuk menjamin keberhasilan program itu,

investor menugaskan pakar berpengalaman

dalam bidang cocok-tanam hutan untuk

menjamin keberhasilan   teknologi cocok-

tanam pola maju (memupuk, mengairi

secukupnya, menyiangi).

5. Atas izin pemilik teknologi pembuatan pupuk

kandang trikhoderma, secara ekstensif

dilakukan pelatihan pembuatan kompos

Trichoderma sp.

6. Para pakar mengajarkan cara menanam

pola intensif (pilihan sepuluh jenis tanaman

semula dari investor dan donor, cara dan

dosis pemupukan untuk setiap tanaman) dan

pengairannya.

7. Program ini mendapat bantuan Departemen

Teknik Sipil Sekolah Vokasi UGM bersama

para mahasiswa mengelola penampungan air

hujan sehingga lebih berhasil guna.
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AWAL TULISAN

Tulisan ini saya susun bukan untuk memba-

has perbedaan pemahaman, maupun perbedaan 

angka-angka deforestasi antar pihak yang diperkira-

kan akan terus terjadi. Namun murni berusaha meng-

hindari subjektivitas penilaian, serta saya sampaikan 

dengan jernih tanpa kepentingan.

Tulisan ini lebih ditujukan untuk bersama 

memaknai dan memahami apa yang terjadi dengan 

kerusakan hutan kita serta membuat langkah-langkah 

bijak ke depan.

MEMAKNAI APA ITU DEFORESTASI 
Oleh : Dr. Ir. Transtoto Handadari, M.Sc.

(Rimbawan lulusan UGM Yogyakarta dan University of Wisconsin at Madison, USA; Direktur Utama Perum Perhutani 

2005-2008; Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia. Deklarator Peduli Hutan 22.2.22) 

DEFORESTASI

Deforestasi adalah pengurangan tutupan lahan 

hutan. Dihitung dalam luas kawasan, atau dalam 

jumlah pohon yang ditebang, atau pun prosentase 

hilangnya pohon dari keberadaan alami hutan yang 

berakibat fungsi hutan terganggu, termasuk fungsi 

hutan sebagai habitat satwa, habitat biota air, 

pencegah banjir, penyerap air hujan, pengendali air 

limpas, pengendali erosi tanah dan kelongsoran, dan 

hutan sebagai penyerap emisi karbon, serta fungsi-

fungsi lainnya seperti fungsi ekonomi dan sosial.

Pengertian umum deforestasi hutan di atas masih 

menyisakan berbagai kekurangan ������ dan 

keterangan yang diperlukan antara lain standar dan 

kriteria hutan optimal dalam memerankan fungsi 

hutan (optimizing forest roles) yang bisa berbeda-beda 

untuk kepentingan tertentu, data jenis vegetasi yang 

diperlukan untuk kebutuhan habitat satwa tertentu, 

bahkan untuk kebutuhan habitat lebah liar, jenis pohon 

sebagai ukuran komersial dan ekonomi, hilangnya 

perlindungan hutan untuk pengaman dari badai, atau 

pun nilai-nilai intrinsic sumber daya hutan.

Sebagai tambahan terkait deforestasi, terdapat 

kasus penurunan kualitas hutan yang sering disebut 

degradasi hutan. Degradasi hutan bisa merupakan 

bagian dari deforestasi. Namun bisa juga dianggap 

merupakan penurunan kualitas hutan baik itu berupa 

kualitas dan nilai tegakannya, atau isinya seperti 

kualitas biodiversitasnya, termasuk ekosistem 

lingkungannya dan menurunnya kemampuan 

pengendalian hutan terhadap bencana. Degradasi 

hutan sebenarnya dalam waktu panjang lebih 

berbahaya dibandingkan deforestasi.

Potret Dr. Ir. Transtoto Handadari, M.Sc.
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APA ITU HUTAN?

Dari pengalaman praktik, hutan dapat di 

������ sebagai tutupan kawasan lahan oleh 

pepohonan berkayu, baik besar maupun kecil, 

tumbuhan semak, perdu maupun tumbuhan tak 

berkayu. Sumber daya hutan adalah kumpulan 

pepohonan yang berasosiasi dengan biota hayati 

maupun non hayati berupa kawasan yang ditetapkan 

atau ditunjuk sebagai hutan negara, hutan adat, 

maupun hutan hutan milik yang apabila berkelompok 

biasa disebut hutan rakyat. Hutan negara lebih berat 

pada penunjukannya sebagai kawasan hutan (negara), 

bukan pada ���adanya pepohonan atau tidak. 

Hutan rakyat lebih menitik beratkan pada adanya 

pepohonan (trees existing). Mengapa demikian, karena 

hutan negara bertumpu pada aspek status formal 

“penunjukan” serta “penetapan”-nya

Hutan negara pernah ditunjuk melalui Tata Guna 

Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1980-an seluas 

sekitar 143 juta hektare, dan berikutnya ditetapkan 

melalui proses panjang paduserasi RTRWP-TGHK 

mulai sekitar tahun 1993 luasnya menjadi 120,3 juta 

hektare.

Hutan secara garis besar memiliki kriteria 

merupakan tutupan tumbuh-tumbuhan yang 

sekurang-kurangnya terdiri atas pohon kayu besar 

sebagai strata pertama, strata kedua berupa pohon 

sedang yang umumnya tahan naungan, di bawahnya 

berupa semak sebagai strata ketiga yang tidak terlalu 

merata tumbuhnya karena sangat dipengaruhi juga 

oleh adanya sinar matahari, strata keempat yang 

terendah ditempati oleh rerumputan. Namun masih 

ada juga lantai hutan yang harus disebut sebagai strata 

terbawah hutan, yakni strata kelima. Lantai hutan 

(forest ��� yang merupakan tanah hutan berhumus, 

relatif lembab dan subur, dihuni berbagai jenis 

serangga, semut, binatang melata, cacing, jazad renik, 

jamur, dan lain-lainnya.

Tentang strata hutan itu juga berbeda-beda untuk 

setiap jenis hutan. Tetapi minimal dalam setiap hutan 

tanah kering memiliki dua strata yakni pohon berkayu, 

perdu, rerumputan, dan lantai hutan. Di daerah 

hutan savana bahkan hampir didominasi oleh strara 

rerumputan saja. Sangat sedikit kumpulan pepohonan 

rendah sekalipun. Savana terbentuk karena tidak 

adanya air yang relatif permanen dan kelembaban nisbi 

(lengas) tanah yang rendah, maupun hamparan tanah 

panas berbatu yang secara periodik diganggu oleh api 

pembakaran maupun ladang penggembalan ternak.

Tetapi ada hal yang lainnya, sebagai contoh kasus 

savana di Sumba Timur, NTT, yang justru hutan savana 

tersebut dipertahankan keberadaannya karena cantik 

dan menarik bagi wisatawan menyebabkan rencana 

usaha rehabilitasi tanah kosong melalui penanaman 

pohon tidak atau belum dilakukan.

Selain hutan daratan tanah kering ada juga hutan 

di lahan basah antara lain dikelompokkan pada hutan 

pantai, hutan payau dan hutan rawa. Komunitas hutan 

tanah basah tersebut tentu punya jenis spesies, jumlah 

spesies, kerapatan, ukuran besar dan tingginya pohon 

yang berbeda di masing-masing tempatan (in-situ). 

Khususnya antara hutan tanah kering dengan hutan 

tanah basah memiliki berbagai perbedaan. Namun 

karakteristik adanya strata hutan keduanya masih ada, 

namun fungsinya banyak berbeda.

Ada lagi jenis hutan yang berada dalam rendaman 

air permanen, khususnya air laut atau mungkin 

danau besar seperti di Danau Toba, atau di AS dikenal 

adanya Danau Michigan yang sangat luas dan dalam 

menyerupai lautan.

Keberadaan hutan terendam tersebut umumnya 

di dasar lautan. Ekosistem hutan lautan ataupun hutan 

samodera itu, dikenalkan sebagai wana bahari (sekitar 

tahun 1985-1990), di Indonesia memiliki luas sampai 

sekitar 220 juta hektare. Hutan lautan tumbuh dalam 

sebuah komunitas yang terdiri atas bebatuan, terumbu 

karang, pasir laut, ganggang, ikan, ular, udang, kura-

kura, kerang dan berbagai biodiversitas biota laut, dan 

lainnya yang umumnya bersifat anaerob, bernapas 

dengan insang meskipun diantaranya ada juga yang 

bernapas dengan paru-paru seperti ikan paus, anjing 

laut dan kura-kura.

Hutan lautan apalagi yang berada di laut dalam ini 
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nyaris tidak pernah tersentuh sistem pengelolaan yang 

intensif. Yang sementara ini dapat dilakukan hanyalah 

mengeksploitasi hasil laut khususnya kekayaan ikan, 

lobster, udang, cumi, kerang yang bergizi dan mahal 

harganya, serta rumput laut di lautan dangkal yang 

sering terpengaruhi oleh pasang surut permukaan air 

laut. Kegiatan lainnya adalah pengamanan terumbu 

karang yang merupakan “rumah” ikan, biota laut yang 

diburu oleh manusia karena keindahannya.

Di Negara-negara sub tropis khususnya di Amerika 

Serikat pengertian hutan tidak serumit seperti di 

Indonesia. Di negeri empat musim yang tidak memiliki 

matahari sepanjang tahun itu pengertian hutan (forest, 

woods) hanya dibatasi dengan sangat sederhana. Forest 

adalah lahan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon 

maksimum sebanyak 2-3 jenis. Sedangkan apabila 

ditumbuhi oleh lebih dari 3 jenis disebut jungle (rimba).

FUNGSI HUTAN

Hutan secara umum memiliki fungsi pengendalian 

banjir, erosi tanah, mempertahankan kesuburan 

produktivitas lahan, menyimpan sebagian dari 

presipitasi air hujan, memperbesar ������lahan, 

mengurangi jumlah air limpasan (surface ����, 

mempermuda tanah dengan membantu melakukan 

proses pelapukan batuan induk yang konon lamanya 

pelapukan bahan induk memerlukan waktu selama 50 

tahun untuk membentuk setiap 1 cm tanah.

Fungsinya yang lain membentuk iklim mikro yang 

mampu menurunkan suhu di bawah tegakan sampai 

10 derajat Celsius, menambahkan potensial awan dari 

hasil pernafasan mulut daun (stomata) hingga sebesar 

30 persen dari kandungan embun presipitasi air hujan, 

dan menyerap emisi karbon dari proses fotosinthesa 

untuk meredam pemanasan global dan perubahan 

iklim.

Hutan menjadi bagian penting dari siklus air hujan 

(hydrological Cycle). Hutan membuat keseimbangan 

antara air presipitasi yang diperkirakan mengurai ke 

dalam air limpas sekitar 45 persen, air ������30 

persen, serta evaporasi dan evapotranspirasi sebesar 

sekitar 25 persen. Hutan secara alami akan mengatur 

komposisi perbandingan perjalanan air presipitasi 

yang tidak merusak, dan dapat dimanfaatkan dengan 

baik.

Keseimbangan “pengaturan” larinya presipitasi 

air yang baik oleh hutan akan menghasilkan wilayah 

daerah aliran sungai (DAS) yang aman banjir, cukup 

menyimpan air tanah untuk cadangan air di musim 

kemarau, dan mengendalikan lajunya air limpas untuk 

menahan erosi tanah sebanyak-banyaknya 14 ton 

tanah atau berkisar maksimal 1 mm tebal tanah per-

hektare per-tahun.

Untuk sekedar mengetahui adanya permasalahan 

dalam tata air DAS dapat diukur antara lain bahwa 

apabila perbandingan debit air sungai di musim 

penghujan sudah melampaui 40 kali dibandingkan 

debit sungai di musim kemarau, maka dapat 

disimpulkan sementara bahwa terjadi permasalahan 

minimnya ������air presipitasi, air limpas meluap, 

dan banjir akan datang. DAS yang bermasalah juga 

nampak bila air sungai keruh di musim hujan. 

MENGERIKAN, BESARNYA BIAYA DAN 
WAKTU PENANAMAN HUTAN RUSAK 
DAN LAHAN KOSONG.

Fungsi lain hutan yang biasa disebut adalah fungsi 

konservasi, sosial dan ekonomi yang akan terganggu 

dikala hutan rusak. Nilai kerusakan kehidupan karena 

rusaknya hutan sangat besar juga sangat besar. Sebagai 

gambaran secara normal dan perhitungan nyata, 

kerusakan hutan kita seluas sekitar 60 juta hektare 

ditambah luasnya tanah kosong di luar kawasan hutan 

yang anggap saja totalnya menjadi 70 juta hektare 

apabila akan diperbaiki semua menelan biaya sekitar 

Rp8.750 triliun (!).

Jumlah pembiayaan yang sangat besar, dan apabila 

kemampuan Indonesia menanam dapat ditingkatkan 

sampai 5 juta hektare setahun, diperlukan waktu tanam 

hutan rusak dan lahan kosong (bila tidak bertambah 

karena kebakaran dan lainnya) sebesar Rp 500 triliun 

setahun selama waktu 14-15 tahun.

Sedangkan dengan standar biaya yang disediakan 

pemerintah sebesar sekitar Rp10 juta per hektare 
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dan kemampuan tanam sebesar 1 juta hektare per 

tahun dengan kegagalan 50 persen, diperlukan waktu 

kumulatif penanaman hutan dan lahan kritis sekitar 

140 tahun atau lebih. Mengerikan!

APAKAH DEFORESTASI SEMUANYA 
NEGATIF?

Begitu banyak kasus deforestasi yang tidak diurai, 

Itu semua menyebabkan pengertian, deskripsi, peran 

penggundulan hutan, keabsahan penebangan pohon 

dan lain-lainnya tidak dipertimbangkan. Deforestasi 

hanya memberikan kesan negatif dalam pengelolaan 

pelestarian hutan.

Padahal banyak hal yang harus dipahami. 

Dalam kasus kebakaran hutan misalnya, siapa yang 

membakar kita sudah tahu, bahkan dilindungi 

Undang-undang. Tapi yang disalahkan adalah 

pengusaha kayu atau mungkin kelompok pencuri 

kayu, meskipun benar di sisi lain banyak praktik illegal 

logging oleh pengusaha kayu yang tidak bisa tidak juga 

melibatkan peran yang merupakan dosa pemerintah, 

ataupun pengawas. Dalam banyak kasus malah rakyat 

tak jarang ikut melibatkan diri dalam praktik kejahatan 

bisnis perkayuan tersebut.

Modusnya sudah menjadi rahasia umum antara 

lain dengan memanipulasi stok kayu, tebang cuci 

mangkok, menebang pohon di areal lain atau kawasan 

hutan lindung tanpa ijin, penyelundupan kayu ke luar 

negara dan kerja sama lainnya yang mengakibatkan 

over-cutting dan hutan rusak atau mengalami 

degradasi serta deplesi fungsi.

Deforestasi seperti alih status ke perkebunan 

sawit, pinjam pakai, alih kelola menjadi hutan tanaman 

industri, alih status untuk transmigrasi, pemukiman, 

proses awal pinjam pakai kawasan hutan untuk 

penggunaan lain, bahkan menebang habis hutan alam 

primer yang diperuntukkan sebagai hutan produksi 

agar hutan alam yang un-even forest dapat diubah 

menjadi even-forest, terukur, adalah deforestasi yang 

tidak salah dan sah diizinkan. Asalkan telah sesuai 

dengan tata ruang yang berlaku..

Persoalannya apakah tata ruangnya sudah benar? 

Melihat bahwa penetapan hutan lindung yang menjadi 

dasar awal penataan ruang, terutama penataan 

fungsi hutan yang masih menggunakan SK. Menteri 

Pertanian Nomor 837 tahun 1980 yang seharusnya 

dilakukan penyempurnaan dengan alat dan teknologi 

yang canggih, maka patut diduga bahwa kesalahan tata 

ruang saat ini masih sedang dan akan terus terjadi.

AKHIR KATA

Membahas deforestasi dengan segala perbedaan 

angka yang berasal dari berbagai sumber, bahkan tidak 

jarang bersumber dari sesama internal, umumnya 

tidak lepas dari bermacam kepentingan bisnis, politik, 

hukum, ketakutan melindungi jabatan, praktik KKN 

dan lainnya, yang hanya akan menggoreskan luka 

pertentangan dan tidak menyelesaikan persoalan 

kerusakan hutan.

Tulisan ini mengajak kita bersama untuk 

melakukan hal-hal yang benar, objektif, berdasarkan 

keilmuan dan hati nurani. Fungsi hutan sangat sarat 

dengan

pentingnya hutan sebagai inti lingkungan hidup 

yang harus kita muliakan tanpa kecurangan. Marilah 

kita terus belajar, memahami kesulitan negeri ini 

yang berasal dari kurangnya kita berdisiplin dan 

menghindari kecurangan. Kita sudah seharusnya mau 

melihat kesalahan kita bersama.

Hutan kita tak boleh hilang.
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IR. R. SOENARSO SASTRODIMEDJO
Oleh : Ir. Slamet Soedjono MBA

(Pengasuh MRI)

Rimbawan Senior  Ir. R  

Soenarso Sastrodimedjo  

ini bagi para rimbawan di  

daerah mungkin tidak banyak 

yang mengenalnya, tetapi bagi 

rimbawan di Pusat terlebih yang 

bekerja di bidang Penelitian dan 

Pendidikan atau mahasiswa yang 

sedang melakukan penelitian 

antara tahun 1961-1996 cukup 

banyak yang mengenalnya.

Ir. R. Soenarso dilahirkan 

di Jombang (Jawa Timur) 

pada tanggal 25 Juli 1931 

(mendekati usia 91 tahun) 

sebagai anak nomer 7 dari 13 bersaudara putera  

bapak Sastrodimedjo, seorang pensiunan Mantri 

Ukur/Mantri Irigasi (Pengairan) yang berpola hidup 

sederhana  tetapi memiliki sifat dan kepribadian yang 

luhur seperti  jujur, taat, mituhu,  sabar, gigih, tidak 

ambisius dan ber-Ketuhanan  Maha Esa yang kuat. 

Sifat-sifat ini benar-benar diajarkan/diturunkan 

kepada anak-anaknya sejak kecil sehingga pada  diri 

anak-anaknya terbentuk sifat dan  kepribadian yang 

kokoh.

Kehidupan bapak Soenarso  masa kecil di jaman 

Belanda dapat dikatakan cukup menyenangkan 

karena orang tuanya secara ekonomi cukup berada 

tetapi  ketika menginjak masa remaja hingga dewasa  

hidupnya banyak mengalami kesusahan/penderitaan  

disebabkan kehidupan orang tuanya mengalami 

kemunduran, banyak anak,mengalami jaman-jaman 

dimana perekonomian sangat sulit seperti jaman 

malaise menjelang akhir penjajahan Belanda, jaman 

penjajahan Jepang dimana bahan makanan dan pakaian 

sangat sulit didapat, hasil pertanian dirampas Jepang, 

fasilitas kesehatan yang terabaikan, disusul lagi 

dengan perang kemerdekaan yang 

banyak menimbulkan penderitaan 

rakyat selama lebih kurang 5 tahun. 

Tragisnya dalam situasi sulit seperti 

itu ayahnya meninggal dunia ketika 

bapak Soenarso masih bersekolah di 

kelas 4 SD. Akibatnya pak Soenarso 

dan beberapa kakaknya dan adik-

adiknya diikutkan (dingengerkan) 

kepada 2 kakak tertuanya yang 

sudah berkeluarga. Dengan susah 

payah akhirnya dapat menyelesaikan 

pendidikan SMPnya di kota Yogya 

dan Surabaya tahun 1948 dan 

melanjutkan SMA nya di Surabaya 

ikut bersama saudara yang tinggal di Surabaya.

Dalam masa transisi dari Pemerintah Belanda 

ke Pemerintah RI(1950) ketika mulai sekolah di SMA 

VHO (Voorbereid Hogere Onderweijs) di Surabaya 

bahasa pengantar yang dipergunakan masih memakai 

bahasa Belanda sehingga mengalami kesulitan dalam 

menerima pelajaran, karena itu harus bekerja keras  

belajar bahasa  Belanda mulai dari awal. Dengan  

semangat belajar yang tinggi dan sudah terbiasa 

bekerja keras dan gigih dalam menghadapi tantangan/

kesulitan akhirnya dalam waktu 6 bulan dapat juga 

berbahasa Belanda hingga dapat mengikuti pelajaran 

dan menyelesaikan pendidikan SMA tahun 1952 

dengan hasil yang lumayan baik.

Setelah tamat/lulus SMA Bagian B (Jurusan Ilmu 

Pasti-Alam) pemuda Soenarso melanjutkan studinya  

ke Fakultas Pertanian Universitas Indonesia  Bogor 

mengambil Jurusan Kehutanan karena disini ada 

beasiswa  (ikatan dinas ) dari Djawatan Kehutanan 

Kementerian Pertanian  setelah menandatangani 

Perjanjian Ikatan Dinas  dengan Kementerian 

Pertanian. Dalam perjanjian mahasiswa harus 

Potret Ir. R. Soenarso Sastrodimedjo
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bersedia bekerja pada Jawatan Kehutanan sekurang-

kurangnya selama 7 tahun setelah lulus sarjana (Ir). 

Uang ikatan dinas tiap bulannya Rp 350 pada saat itu 

lebih dari cukup untuk kehidupan seorang mahasiswa 

di Bogor. Apalagi tak lama kemudian mendapatkan 

fasilitas tinggal di Asrama Mahasiswa di Sukasari. 

Waktu itu jumlah mahasiswanya  masih sedikit,untuk 

jurusan kehutanan seingat beliau hanya 13 orang. 

Diantara teman seangkatannya  ialah Max ������

Dharmawan, Atep  Soedradjat, Ishemat, Soemitro, 

Soetomo,  Wardono, Tihardjo, Kuswanda, Odenthal, 

Sudibyo, A.Hidayat dan Harsono. Ketua Jurusan 

Kehutanan dijabat oleh Prof. Ir. Verkryl.

Dosen-dosen yang mengajar sebagian besar 

masih orang-orang bule (Belanda, Perancis, Swedia) 

karena itu bahasa pengantar perkuliahan masih 

memakai bahasa Asing (Inggris atau Belanda). Setelah 

mahasiswa menduduki tingkatan kelas Candidaat I (C 

I), C II, dan Insinyur Studi para mahasiswa jurusan 

Kehutanan diwajibkan menjalani praktik hutan di 

lapangan selama masing-masing lebih kurang 3 bulan. 

Mereka ditempatkan di KPH/BKPH-BKPH hutan jati 

maupun rimba di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang 

sangat mengesankan, di tempat praktik yang sama 

mereka digabung/ dicampur mahasiswa Kehutanan 

dari Bogor (Faperta UI) dan dari Yogyakarta (Faperta 

UGM) sehingga dapat terjalin hubungan yang erat dan 

akrab antara mahasiswa Kehutanan  Faperta UI dan 

Faperta UGM, mereka bekerja bersama, makan tidur 

bersama, suka duka bersama. Soenarso sering ditunjuk 

sebagai Ketua Rombongan. 

Sebagai contoh: Harsono Reksowardoyo (Bogor) 

dengan Soenardi Setyodarmodjo (Yogya) praktik 

bersama di BKH Playen-Gunung Kidul -Yogyakarta, 

Wardono Saleh (Bogor) praktik bersama dengan 

Soenardi Prawirohatmodjo (Yogya). Soenarso-

Ishemat-Atep Sudradjat( Bogor) praktik bersama 

dengan Djamaludin-Setiono–Pramuwasono (Yogya) 

di hutan Banjarnegara dan Mantingan. Perguruan 

Tinggi saat itu masih banyak mengalami kendala  

sehingga jarang yang dapat lulus tepat waktu 

(kurikulum 5,5 tahun). Soenarso sendiri sedikit 

terlambat lulusnya karena sering sakit-sakitan .

Setelah lulus Ir Kehutanan (akhir 1960)segera 

melapor kepada Kementerian Pertanian   untuk 

mendapat tugas/penempatan kerja sesuai ketentuan 

perjanjian ikatan dinas. Kemudian dibuatkan 

Surat Pengantar ke Jawatan Kehutanan untuk 

penempatannya. Tetapi surat tersebut tidak diterima 

lalu dikembalikan lagi ke Kementerian  diterima 

oleh bapak Ir. Soesilo, oleh beliau Ir. Soenarso  

dititipkan kepada bapak R. Sanyoto (Kepala Lembaga 

Penyelidikan Kerja Hutan yang kemudian diubah 

menjadi Kepala Lembaga Penelitian Daya Guna Tenaga 

dan Peralatan Kehutanan ) yang sedang mengajukan 

permintaan mendesak untuk segera diberikannya 

tenaga-tenaga Insinyur Kehutanan sehubungan akan 

segera dimulainya  Proyek Kerja sama Penelitian 

Bantuan dari Pemerintah Jerman kepada Indonesia 

untuk mendirikan Forest Engineering Institute (FEI) 

dan datangnya 5 orang Tenaga Ahli dan 2 orang 

Tenaga Menengah dari Jerman. Akhirnya 4 orang 

insinyur baru yang tadinya akan diberi tugas lain 

diubah penugasannya ke Lembaga Penelitian Daya 

Guna Tenaga dan Peralatan Kehutanan di Bogor di 

bawah kepemimpinan bapak Sanyoto termasuk pak 

Soenarso. Keempat insinyur Kehutanan baru itu 

adalah Ir. Soenarso dan Ir. Soedjadi Hartono dari 

Faperta UI (Bogor) dan Ir. Wartono Kadri serta Ir. Moh 

Rochmadi dari Faperta UGM (Yogya). Maka dari sinilah 

awal pengabdian di Kehutanan Ir.Soenarso dimulai, 

Sebenarnya Ir. Soenarso punya keinginan untuk 

bekerja di luar Jawa, nanti kalau anak-anak sudah 

besar pindah ke Jawa untuk kepentingan sekolahnya, 

tetapi  beliau taat pada perintah atasan

Oleh karena tugasnya bersama dengan orang 

ahli-ahli Kehutanan Jerman (sebagai Counterpart 

Ahli) maka sesuai permintaan pihak Jerman fasilitas 

yang diberikan lebih diprioritaskan daripada insinyur 

muda lainnya bahkan dari pejabat yang lebih senior, 

antara lain diberi mobil dinas dan 4 rumah yang tidak 

jauh dari  kantor FEI yaitu 3 rumah di Kompleks SKMA 

Gunung Batu dan 1 rumah di Kompleks Kehutanan 

Rimba Mulya I Jl. Ciomas Pasir Mulya yang ditempati Ir. 

Soenarso hingga sekarang. Hal ini menjadi daya tarik 

dan menjadi motivasi untuk bekerja sebaik mungkin. 
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Untuk ahli-ahli orang Jerman dibangunkan rumah-

rumah baru tidak jauh dari Kompleks Kehutanan 

Rimbamulya I yang kemudian dikenal sebagai 

Kompleks Jerman.

Yang menjadi obyek dan sasaran penelitian 

adalah penelitian atas kemampuan pengoperasian 

dan ketersediaan  peralatan  untuk menyongsong 

penerapan kemajuan teknologi/mekanisasi  

eksploitasi hutan (memperkenalkan sistem 

mekanisasi) termasuk ilmu gerakan kerja  penggunaan 

peralatan (ergonomics). Alat-alat yang diberikan 

oleh Jerman untuk keperluan penelitian diantaranya  

berupa 1 traktor kecil merk Hanomag, Trailer, Stone 

Crusher, Yarder, Berkuli dan lain-lain. Sebagai lokasi 

praktik lapangan penelitian dipilihlah KPH Cepu 

(untuk penggunaan traktor Glogger), KPH Banyumas 

Timur di Baturaden  (G. Slamet) untuk pemakaian  

Berkuli dan KPH Banyuwangi Selatan (Kali Setail) 

untuk penggunaan traktor, stone crusher dan dump 

truck, semuanya di wilayah kerja PN Perhutani dimana 

para Pimpinan Perhutani di Pusat maupun di Daerah 

ikut menyokong/membantu pelaksanaan program-

program penelitian di wilayahnya. 

Ir. Soenarso muda menghayati benar tugas 

pekerjaannya bersama ahli-ahli orang Jerman 

sehingga lama kelamaan timbul kecintaan kepada 

pekerjaan penelitian yang dirasakan sebagai 

suatu passion bagi dirinya. Kesempatan pertama 

bertugas bersama orang Jerman dirasakan sebagai 

kesempatan baik dan beruntung untuk berlatih dan 

membiasakan diri guna bekerja dengan semangat 

tinggi, tanggungjawab, disiplin, ulet dan mandiri. 

Dalam perjalanan waktu nama Lembaga Penelitian 

Daya Guna Tenaga dan Peralatan Kehutanan diubah 

menjadi Lembaga Penelitian Ekonomi Kehutanan yang 

dipimpin oleh seorang Direktur Lembaga Penelitian 

bapak Sanyoto.

Adanya perubahan keadaan politik, ekonomi dan 

sosial secara nasional  yang semakin memburuk  sejak 

dikumandangkannya  Trikora (Tri Komando Rakyat) 

untuk merebut Irian Barat, disusul dengan Dwikora 

(Perjuangan melawan Malaysia) dan Euforia Politik 

Manipol Usdek dan sebagainya, hingga meletusnya 

peristiwa   G 30 S maka kegiatan penelitian pun semakin 

mundur bahkan banyak mengalami kesulitan dan 

bantuan kerja sama dari Jerman tidak  diperpanjang. 

Lembaga Penelitian Ekonomi dibubarkan 

digabung dengan Lembaga Penelitian Hasil Hutan. 

Baru setelah era pembangunan orde baru kegiatan 

Lembaga-Lembaga Penelitian menggeliat lagi. Pada 

masa ini justru banyak tenaga peneliti yang pindah 

kerja menjadi pejabat struktural yang dalam banyak 

hal lebih menjanjikan dalam hal fasilitas jabatan, 

gengsi  dan ekonomi keluarga. Namun sosok rimbawan 

Soenarso tetap bergeming di profesi Penelitian. 

Baginya menyenangi pekerjaan (mituhu), hidup 

sederhana, ketenteraman batin, ketenangan hati, 

rasa bahagia, menerima dan mensyukuri pemberian 

Allah, taat, patuh, loyal, bekerja sesuai kemampuan 

profesinya adalah hal-hal yang lebih penting bagi 

kehidupannya  seperti yang telah diajarkan oleh orang 

tuanya sejak kecil. Lebih bersyukur lagi keluarganya 

(istri dan anak-anaknya)  mau mengerti dan 

memahami  prinsip hidup yang dianut orang tuanya 

sehingga tidak pernah protes atau iri hati dan tetap 

menikmati kebahagiaan  hidup bersama orang tuanya. 

Sewaktu awal pembangunan  Orde Baru mulai banyak 

permintaan/order Penelitian tetapi sistem kerja sama 

keproyekannya belum diatur cermat sehingga yang 

dapat menikmati uang penelitian hanya mereka yang 

bekerja melakukan penelitian, karyawan/pegawai 

yang bekerja di bagian tata usaha atau pendukung 

lainnya sepertinya hanya melihat saja. Atas dasar 

rasa kemanusiaan dan sosial /kebersamaan yang 

tinggi beliau menghimbau kepada pegawai yang akan 

bertugas melakukan penelitian bersedia menyisihkan 

sebagian dananya untuk kesejahteraan karyawan non 

peneliti. 

Ternyata himbauan ini disambut baik. 

Kelanjutannya hubungan kekeluargaan, persahabatan 

dan kerja sama berkembang baik sampai adanya 

peraturan baru yang memungkinkan  pegawai  tata 

usaha juga bisa ikut menikmati honor proyek sesuai 

perannya. Begitulah beliau tetap  mengabdi di bidang 

penelitian hingga sampai suatu saat mendapat perintah 
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peningkatan peran koperasi pegawai, posyandu, 

rekreasi bersama dan lain-lain penggerakannya 

dibantu oleh istri.

Pada awal 1991 diingatkan bahwa penjabat 

struktural Departemen tanpa kecuali menjelang usia 

60 tahun harus mempersiapkan diri mengakhiri 

tugasnya untuk menjalani masa pensiun. Secara 

mental sudah siap. Namun tak disangka pak Soenarso 

diberi kesempatan untuk terus mengabdikan dirinya 

di Pemerintah dengan dialihkannya tugas dari pejabat 

structural menjadi pejabat Fungsional Widyaiswara 

sehingga pensiunnya bisa ditunda 5 tahun lagi. Tugas 

sebagai pengajar (widyaiswara) bukanlah hal yang 

baru karena sejak bertugas di Penelitian maupun Diklat 

sudah sering diminta mengajar di berbagai diklat, 

latihan-latihan khusus di samping diminta mengajar 

di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Lima 

tahun menjadi Widyaiswara pada tahun 1996 tiba 

saatnya harus menjalani masa pensiun. Dan dengan 

menyatakan Alhamdulillah (Puji syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa) telah diberikan perlindungan 

dan keselamatan hingga dapat mengakhiri tugas 

pengabdiannya kepada Negara dengan baik tak 

mengalami halangan apapun. Selanjutnya beliau 

menikmati masa pensiunnya, tak ada aktivitas apapun 

yang bersifat mencari tambahan penghasilan kecuali 

aktivitas untuk memelihara kesehatan, kerohanian, 

silaturrahmi dan mengunjungi anak cucu yang 

tinggal di luar kota Bogor. Pegangan kejiwaan yang 

selalu beliau anut sejak muda hingga sekarang ialah 

bahwa  Manusia harus selalu SADAR (Eling), PRACAYA 

(Percaya) dan TAAT (Mituhu). Kalau orang sudah taat 

ya akan selalu “nurut” apa saja katanya. Prinsip-

prinsip hidup dan kehidupan pak Soenarso yang telah 

dituturkan dari awal tulisan ini dan yang dijalaninya /

dihayatinya dengan ikhlas barangkali menjadi resep 

diberikannya panjang umur oleh Tuhan Yang Maha 

Esa. Wallahu a’lam.

Selama hidup berkeluarga bapak Ir.Soenarso dan 

ibu Tri Muryati (istri) dikaruniai 3 orang anak,1 laki-

laki 2 perempuan yang semuanya sudah menikah dan 

dikaruniai  8 cucu ( 4 laki-laki dan 4 perempuan yang 

terkecil sudah kuliah di ITS) serta 3 orang cicit. Seorang 

langsung dari bapak Dr. Soedjarwo selaku Menteri 

Kehutanan yang Departemennya baru dibentuk 

(1983) untuk pindah tugas mengurusi pendidikan dan 

pelatihan tenaga Kehutanan.

Selanjutnya diangkat sebagai Kepala Pusat 

Pendidikan dan Latihan Kehutanan Departemen 

Kehutanan di  bawah Koordinasi  Sekretariat Jenderal 

berkedudukan di Bogor. Dalam struktur organisasinya 

di kantor Pusat  Kapusdilat membawahi 1 Kepala 

Bagian yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan 2 Kepala 

Bidang yaitu Kepala Bidang  Pendidikan dan Latihan 

Pegawai dan Kepala bidang Pendidikan dan Latihan 

Non Pegawai , sedang Unit Pelaksana Teknis di daerah 

terdiri dari Balai Latihan Kehutanan (BLK)Pematang 

Siantar, BLK Riau, BLK Bogor, BLK Kadipaten 

dan SKMA Kadipaten, BLK Samarinda dan SKMA 

Samarinda, BLK Ujung Pandang, BLK Kupang dan 

BLK Manokwari. Misinya adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta etos kerja tenaga 

Kehutanan baik yang telah berstatus pegawai, calon 

pegawai  dan non pegawai untuk dapat melaksanakan 

tugas yang semakin berat sehubungan dengan 

meningkatnya pembangunan, berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih 

dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat. 

Sehubungan dengan itu dikembangkanlah berbagai 

macam diklat untuk berbagai macam tingkatan 

pegawai dan non pegawai serta berbagai macam bidang 

kegiatan. Di antaranya dibangun SKMA lagi di Ujung 

Pandang dan Manokwari, Diklat Konservasi Alam dan 

Konservasi Lahan, Diklat Perencanaan Hutan, Diklat 

Penjenjangan dan peningkatan kerja sama Luar Negeri 

untuk mendapatkan bea siswa/tugas belajar untuk 

pegawai ataupun bantuan pembiayaan Diklat. Selain 

dari itu ditingkatkan pula kerja sama dengan LAN 

bagi pengembangan diklat Kepemimpinan berbagai 

tingkatan seperti Sepala, Sepadya dan Sespa. 

Tugas pengasuhan diklat ini dilakukan  dengan  

senang hati, penuh penghayatan dan rasa tanggung 

jawab. Dan selama menjabat Kapusdiklat selain 

berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya 

juga berusaha membina karyawan diklat untuk hidup 

sejahtera, rukun  dan tentram antra lain dengan 
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puteranya menjadi Dosen di Fakultas Kedokteran 

UGM, sudah meraih gelar Doktor, dokter, Dr. Sp. PD. 

dan KHOM tinggal menunggu jabatan Guru Besarnya 

(Professor).

Seorang lagi Lulusan ITB jurusan Perencanaan 

Regional tetapi lebih suka menjadi Wiraswasta 

dan seorang lagi bekerja di Kementerian LHK yang 

sering berpindah-pindah tugas. Bapak dan ibu 

Soenarso tinggal berdua di rumah yang sejak pertama 

ditinggali dengan keadaan yang tidak banyak berubah 

yaitu di Kompleks  Kehutanan Rimbamulya I no 6 

Jl Ciomas Raya Bogor Tilp No.0251-7520141 dan  

Hp.081218963980 (ibu). Beliau tinggal berdua di 

rumah tersebut ,ada pembantu tetapi tidak menginap.

Kondisi ���masih nampak cukup sehat, masih 

bisa berdialog cukup baik hanya pendengaran sedikit 

berkurang. Sekarang kalau jalan perlu dibantu tongkat 

sejak terkena stroke kaki lebih kurang setahun yang 

lalu. Sudah tidak sanggup bepergian jauh. Sekarang 

anak cucu yang bergiliran datang menengok orang tua 

dan eyangnya. Bapak dan Ibu Soenarso menyampaikan 

terima kasih kepada Redaksi Majalah Rimba Indonesia 

atas perhatiannya kepada beliau.

Wawancara Penulis dengan Bpk. Ir. R. Soenarso  Sastrodimedjo di kediamannya.

MAJALAH   Volume71,

 Dapat dibaca dan diunduh di: https://rimbaindonesia.id
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IR. H. BAMBANG SOEKARTIKO
Oleh : Ir.Slamet Soedjono, MBA

(Pengasuh MRI)

Para Rimbawan yang pernah 

berdinas aktif maupun  yang 

telah pensiun, baik yang beker-

ja di Perhutani maupun Direkto-

rat  Jenderal Kehutanan hingga 

menjadi Departemen Kehutanan 

periode 1966-2006 diperkirakan 

banyak  yang mengenal ���Ir. 

H. Bambang Soekartiko. Pria  yang

banyak malang melintang di ber-

bagai aktivitas Kehutanan  di da-

lam maupun di luar negeri  dan

ada yang mengatakan sebagai so-

sok multi talenta ini pada tanggal

10 Mei  2021 telah dipanggil  Sang

Khalik  pada usia 80 tahun.

Tentu banyak yang merasa kehilangan dan ingin 

mengenang pribadi, jasa baik, kinerja, reputasi, 

dan kenangan baik dengan almarhum. Mengingat 

kembali atau membuat memori (kenangan yang 

menyenangkan) tentang  almarhum. Dalam rubrik ini 

hal tersebut akan  dipaparkan  berdasarkan informasi 

yang didapat dari beberapa sumber bacaan, dari 

keluarga (ibu Ambinari  istri Almarhum),  teman 

sejawat (T. Danisworo) dan pengalaman penulis 

dengan mengingat space MRI  yang tersedia.

RIWAYAT HIDUP DAN PEKERJAAN

A.Riwayat Hidup

Ir. H. Bambang Soekartiko  dilahirkan di Lasem 

pada tanggal 16 Juli 1941, anak sulung dari bapak 

Moenadjat asal Magelang, seorang guru sekolah teknik 

yang sering  pindah tugas ke beberapa kota di Jawa 

Tengah. Menyelesaikan SR (SD) dan SMP di Kudus, 

SMA di Magelang, kuliah di Fakultas Pertanian UI, 

lulus Sarjana Kehutanan IPB 1966. 

Mulai bekerja di PN 

Perhutani tahun 1966 hingga 

1980, pindah tugas ke Direktorat 

Jenderal Kehutanan (Direktorat 

RRL) sebagai Pejabat Eselon III 

(Kasubdit Pengelolaan DAS) dan 

ketika Ditjen Kehutanan menjadi 

Departemen Kehutanan (1983) 

mendapat promosi menjadi 

Pejabat Eselon II (Direktur 

Konservasi Tanah) Ditjen  RRL 

Departemen Kehutanan Jakarta. 

Tahun 1990 mendapat tugas 

di daerah sebagai Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kehutanan 

Sumatra Utara di Medan. Dua tahun tugas di daerah 

ini pindah lagi ke Pusat sebagai Kepala Biro Kerja 

sama Luar Negeri. Dari Biro KLN pindah tugas menjadi 

Director for External Relation Center for Internasional 

Forest Research (CIFOR) di Bogor kemudian pindah 

tugas menjadi Widyaiswara Pusdiklat Kehutanan 

Bogor hingga pensiun tahun 2006 setelah mencapai 

jabatan Widyaiswara Utama gol  IV E. 

Almarhum  menikah tahun 1968 dengan Ir. 

Ambinari Reksoprodjo teman sengkatan di IPB, 

dikaruniai 4 anak 2 laki-laki dan 2 perempuan, 

semuanya Sarjana ada yang S1, S2 dan S3, studi S2 dan 

S3 nya di luar negeri. Sampai akhir hayatnya dikaruniai 

7 cucu. Putranya ada yang bekerja dan tinggal di luar 

negeri, keluarga almarhum tinggal di Jl.Pertanian III 

No 84 Pasar Minggu Jakarta Selatan.  

B. Kiprah dan Kinerja Selama  Bekerja/Bertugas di

Pemerintahan

1. Selama bekerja di Perhutani (sejak PN hingga

Perum)

Potret Ir. H. Bambang Soekartiko
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a) Mulai bertugas di Kantor Direksi PN Perhutani

Jawa Timur (sekarang Unit II Perum Perhutani )

di bagian Produksi di bawah pimpinan bapak Ir.

Apandi Mangundikoro.

Setahun di sini pindah menjadi Kepala Seksi

Perencanaan Hutan di Madiun  dimana terdapat

3 Kantor KPH (Madiun, Saradan, Lawu Ds) yang

Adm nya senior sehingga sambil bertugas dapat

banyak belajar dari para Adminstratur tersebut.

Sempat mendapat tugas sampiran untuk 

menyelesaikan Pembangunan gedung SKMA yang 

terhenti dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 

tahun. Sempat pula ikut membantu Proyek WFP di 

Pacitan-Ponorogo.

b) Tahun 1972 di pindah menjadi Adm Telawa yang

rumah dinasnya terpencil, seram dan tidak ada

listrik.

Saat itu sedang digencarkan Proyek-Proyek

Prosperity Approach (embrio PHBM) dengan sistem

MA-LU (kerja sama Mantri-Lurah) di bawah

Komando Ir. Soekiman Dirut Perhutani dan Adm

baru  ini ditantang untuk bisa menerapkannya di

daerah yang sulit/gersang ini guna  membangun

hutan-hutan yang rusak. Alhasil dalam waktu

tidak lama dapat dilaksanakan Proyek - Proyek

Penanaman Jati dengan Tumpang sari padi

gogo/jagung pada tanah kosong bertumbuhan

alang-alang dengan bantuan pengolahan

tanah  menggunakan mesin traktor, pembuatan

Captering Air untuk Masyarakat, penanaman

secang berduri guna tanaman pagar dan di

belakangnya ditanam rumput gajah untuk pakan

ternak, memperkenalkan beternak lebah madu

yang baik meski masih pakai glodok tradisional

(batang kelapa) dibantu oleh Kwarda Pramuka

Jawa Tengah yang pernah dilatih di Australia,

bahkan Letjen Mashudi Ka Kwarnas Pramuka ikut

membantunya dengan memberi  beberapa kotak

bibit lebah  madu Apis Mellifera dari Australia.

Serta membangun Balai Pertemuan di bekas

TPK untuk rembuk desa yang peresmiannya

dihadiri oleh Ir. Soekiman  Dirut Perhutani dan

Letjen Ali Murtopo tokoh Intelejen dari Jakarta. 

Walaupun mengalami banyak kesulitan terutama 

transportasi,  akhirnya terlaksana dengan baik .

Tahun 1974 membantu pelaksanaan latihan 

militer Yon 403 Kodam Diponegoro dengan hasil 

baik sehingga mendapat ������penghargaan 

dari Pangdam Diponegoro Mayjen TNI AD Yasir 

Hadibroto.

c) Pada th 1976, almarhum mendapat alih tugas

menjadi Administratur/KKPH Banyumas Barat di

Purwokerto.

Wilayah KPH Banyumas Barat mencakup

2 Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas dan

Kabupaten Cilacap yang sebagian besar hutannya

terdiri dari hutan rimba berbeda sekali dengan

Telawa. Hutan rimbanya terutama terdiri dari

hutan Pinus merkusi di pegunungan yang sejak

tahun 1955 telah direncanakan untuk penyedia

bahan baku pabrik kertas yang akan dibangun

di Notog, tetapi selain pabriknya tidak kunjung

jadi,  hutannya juga banyak mengalami kerusakan

akibat gangguan keamanan sejak  era  BTI sebelum 

G 30 S dan sesudahnya. Demikian juga hutan

mangrove/payau di sepanjang pantai sekitar

Segara Anakan Cilacap hingga perbatasan Jawa

Barat juga banyak dijarah  untuk dijadikan tambak, 

sawah dan pemukiman.

Sementara itu Direksi Perum Perhutani sedang

menggalakan gerakan speed up reboisasi  jadi hal-

hal ini menjadi tantangan  baru bagi almarhum.

Beliau lakukan reboisasi besar-besaran  dengan

sistem Tumpang sari, Banjar Harian, Agro

Forestry dan Silvo Pasture.

Tentu saja dengan banyak belajar bekerja di

hutan rimba sedangkan saat itu penghasilan KPH

Banyumas Barat masih terbatas karena kayu pinus

belum laku dijual  karena mudah terkena bluestain 

dan getah pinusnya belum bisa dipungut banyak

karena pabrik gondorukemnya belum ada.

Setelah mendapat kunjungan kerja

Menteri Pertanian Prof Dr. Ir. Thoyib

Hadiwidjaja, almarhum mendapat tugas untuk
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mengembangkan Tanaman Cengkeh dan Pisang 

di daerahnya  guna membantu kemakmuran 

rakyat,tantangan baru bagi Adm. Dibuatnya juga 

persemaian bibit Pinus yang berkualitas, strategis 

dan di bikin seindah mungkin seperti taman yang 

berlokasi di  Majenang.

Selain dari itu dengan berbekal studi banding 

penghutanan hutan mangrove dengan sistem 

tambak di Semarang dan sekitarnya. Dicoba 

diterapkan  di daerah Tritih Cilacap , ternyata 

bisa berhasil juga, malah kemudian hari dijadikan 

hutan wisata.

Pengalaman mengembangkan Ternak Lebah 

di Telawa mendapat perhatian Direksi Perhutani 

sehingga ketika th 1977 ada tawaran Latihan 

Perlebahan di Negeri Belanda, Ir. Bambang 

Soekartiko oleh Direksi ditunjuk untuk menjadi 

Peserta Pelatihan Perlebahan (Apiculture) di 

Wageningen-Belanda di bawah bimbingan Prof 

Beetsma. Hasil studinya dipraktikkan dengan 

memelihara lebah madu Apis Mellifera dan 

digembalakan di daerah Magelang, Yogyakarta 

dan Pati yang banyak terdapat tanaman pakan 

lebah madu seperti sengon, calliandra, dan kelapa.

Pada tahun 1979 Ir. Bambang Soekartiko oleh 

Letjen Mashudi Ka Kwarnas Pramuka diminta 

untuk mengikuti Kongres Perlebahan Dunia 

(Apimondia) ke 27 di Athena Yunani. Berkat 

pidatonya di sidang Apimondia , maka pada saat 

pemilihan Ketua-Ketua Komisi Ir. Bambang 

Soekartiko terpilih sebagai Ketua Komisi Bee 

Keeping for Rural Development dengan  dukungan 

dari delegasi Australia, Amerika dan Inggris. 

Sebagai Ketua Komisi ia harus hadir dalam 

tiap sidang Apimondia  yang diadakan setiap 2 

tahun sekali di Negara yang berbeda Ir. Bambang 

Soekartiko menjadi Ketua Komisi selama 5 periode 

atau 10 tahun sampai kemudian pada sidang 

Apomendia di Brazil 1989 digantikan oleh DR. 

Nicole J. Bradbear dari IBRA (International Bee 

Research Association) Inggris.

Pada waktu proyek Bumi Perkemahan  

Baturaden akan diresmikan penggunaannya 

dan Presiden Soeharto dan Ibu Tien yang akan 

meresmikan, Gubernur Jawa Tengah Letjen 

Supardjo Roestam minta agar yang ditunjuk 

sebagai Ketua Panitia Peresmian adalah Ir. 

Bambang Soekartiko meski proyek itu ada di KPH 

Banyumas Timur dan diminta segera melakukan 

Koordinasi dengan Adm Banyumas Timur, Bupati 

Banyumas, Residen Banyumas dan Kodam VII 

Diponegoro.

Tentu saja Direksi  Perum Perhutani dan 

Pimpinan Perhutani Unit I Jawa Tengah 

mendukungnya. Berkat bimbingan dan petunjuk 

dari para Pimpinan serta istri-istri para 

Pejabat tersebut pelaksanaan Peresmian Bumi 

Perkemahan dapat berjalan lancar dan baik meski 

banyak sekali kesulitan dan kerumitan protololer 

Pengamanan Presiden dan Keluarganya yang 

harus dilaksanakan dan dihadapi dengan segala 

upaya dan kerja keras dari para suami maupun 

istri-istri Pimpinan dan segenap Panitia

Setiap makanan yang akan dihidangkan untuk 

Presiden harus diperiksa dulu oleh Tim Ahlinya 

dari Kepresidenan dan ketika pelaksanaan upacara 

peresmian oleh Presiden, selain ada  petugas 

keamanan dari Paswalpres di sekitar tempat 

upacara ternyata di atas pohon-pohon sekitarnya 

juga terdapat beberapa anggota Paswalpres 

Penembak Jitu  yang bersiaga sejak subuh yang 

baru diketahui setelah mereka turun seusai 

upacara.

Pada suatu acara penyerahan Surat Keputusan 

Kenaikan Pangkat PNS Yang Diperbantukan 

kepada Perhutani secara massal di Semarang  

(untuk Jawa Tengah) th 1979 yang diminta tampil 

sebagai wakil penerima SK dari  PNS Golongan III  

se-Jateng oleh Kepala Unit I ditunjuk Ir. Bambang 

Soekartiko yang dianggap paling representative 

meski ada saja yang tidak senang. Terbitnya 

SK Kenaikan Pangkat ini oleh Direksi dianggap 

penting dan patut disyukuri karena selama 8 tahun 

sejak akhir 1971, seluruh usulan kenaikan PNS 

di Perhutani oleh Kantor Pusat Urusan Pegawai 

(kemudian menjadi  BAKN dan BKN) dihentikan/
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dibekukan. Berkat perjuangan Ir. Soekiman A. 

Dirut Perhutani  pembekuan KP dicabut. 

Pada th.1980 Ir. Bambang Sekartiko diajak bpk. 

Ir. Apandi M yang telah lama mengenalnya untuk  

pindah kerja ke Direktorat Jenderal Kehutanan  

bersama beliau agar bisa mengembangkan 

karirnya lebih baik. Setelah melalui proses 

administrasi yang ditentukan, akhirnya awal 

tahun 1981 ia resmi pindah dan mulai bekerja di 

Direktorat Jenderal Kehutanan pada Direktorat 

Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (Dit RRL).

2. Selama Bekerja di  Direktorat Jenderal Kehutanan

Bertugas di Direktorat RRL langsung 

dipercaya/diangkat menjadi Kepala Sub Direktorat 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) jabatan 

eselon III yang baru dibentuk. Kantornya 

mendapat tempat di Balai Latihan Kehutanan 

Bogor, oleh karena itu untuk tempat tinggalnya 

harus cari-cari kontrakan rumah di Bogor dan 

kebetulan mendapat rumah milik teman sendiri. 

Perpindahan dari Perhutani ke Ditjen 

Kehutanan memerlukan pengorbanan keluarga 

yang tidak kecil terutama dari segi penghasilan 

dan fasilitas penunjang kehidupan, apalagi jabatan 

yang dipangkunya baru dibentuk dan masih 

terbatas fasilitas kerjanya. Namun semuanya 

dijalani dengan ikhlas demi tugas dan masa depan. 

Di bidang tugasnya Ir. Bambang Soekartiko 

harus �����belajar dan bekerja keras untuk 

���������� tugas dan fungsinya, 

perencanaan kegiatan, pengorganisasian, 

penyusunan kebijakan, personalia yang 

dibutuhkan dan lain-lain. Dengan semangat  dan 

keuletan bekerja yang tinggi dan tidak segan-

segan belajar kepada para senior, dosen perguruan 

tinggi, tenaga muda yang ahli dalam bidangnya 

dan Peneliti Balai Penelitian, mempelajari hasil 

Feasibility Study Proyek Reboisasi dan Penghijauan 

DAS dari Ditsi dan sebagainya, disertai 

kepiawiannya berorganisasi maka tersusunlah 

kebijakan, perencanaan, pengorganisian, 

pedoman dan petunjuk-petunjuk serta sistem 

monitoring Pengeloaan DAS yang matang.

Dalam perkembangannya dapat dibentuk 

Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS), Pembinaan 

Usaha Tani Konservasi Tanah, ditetapkannya 

11 DAS Prioritas dan tersusunnya Rencana 

Pengelolaan DAS Terpadu pada 11 DAS Prioritas. 

Untuk dapat mengelola DAS yang baik para 

Pimpro P3 RPDAS harus mengikuti  Pelatihan 

Ilmu Pengelolaan DAS di Balai Diklat Kehutanan 

yang dosen-dosennya  dari UGM dan IPB lapangan 

praktiknya di DAS Citarum. 

Pada waktu terjalin kerja sama dengan Belanda, Ir. 

Bambang Soekartiko mengusulkan diadakannya 

Diklat Pengelolaan DAS bagi aparat yang bertugas 

sebagai Pengelola DAS dengan nama  Watershed 

Management Trainning selama 10 bulan yang 

kemudian disyaratkan bagi mereka yang akan 

diangkat menjadi Kepala BRLKT. Selain itu semasa 

kepemimpinan pak Ir. Bambang Soekartiko ini 

dapat terjalin kerja sama dengan negara-negara 

ASEAN dan Amerika Serikat di bidang Pengelolaan 

DAS yang  bernama ASEAN-US Watershed Project 

yang  Pemimpin Proyeknya berkedudukan 

di Manila. Kegiatan yang banyak dilakukan 

mengadakan Seminar, Workshop, Studi Banding 

dan Coordination Meeting. 

3. Selama Bertugas di Departemen Kehutanan

a) Sebagai Direktur Konservasi Tanah

Pada bulan Maret 1983 terbentuk Departemen 

Kehutanan dengan Menterinya DR. Soedjarwo 

yang kehadirannya  disambut  gegap gempita 

oleh para Rimbawan khususnya dan masyarakat 

Indonesia pada umumnya. 

Kebetulan pembangunan Gedung Pusat 

Kehutanan telah selesai siap digunakan 

maka Dephut dapat menempati gedung baru 

tersebut. Dengan meningkatnya organisasi 

instansi Kehutanan maka bertambah besarlah 

organisasinya dan kebutuhan pegawainya.

Direktorat RRL berkembang menjadi Direktorat 
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Jenderal RRL. Dalam struktur organisasi Ditjen 

RRL terdapat Direktorat Konservasi Tanah 

dan Ir. Bambang Soekartiko diangkat menjadi 

Direkturnya membawahi 4 Eselon III yaitu Kabag 

TU, Kasubdit Pengelolaan DAS, Kasubdit Teknik 

Konservasi Tanah dan Air, Kasubdit Pemolaan 

Lahan. Pengelolaan  DAS dan Konservasi 

Tanah semakin berkibar dengan diciptakannya 

berbagai kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, 

pengendalian, monev dan kerja sama. 

Dengan terbentuknya Kantor Wilayah Dephut 

di Provinsi, P3 RPDAS menjadi  Instansi yang 

bersifat permanen yaitu Balai Rehabilitasi Lahan 

dan Konsevasi Tanah (BRLKT) Wilayah I-IX serta 

membawahi banyak Sub Balai RLKT dan P3 DAS 

Solo menjadi Balai Teknologi Pengelolaan DAS 

Solo. Hasil kunjungan Prof Dr. Naik Sinukaban 

dari IPB bersama Ir. Bambang Soekartiko ke 

daerah Dieng yang sangat rawan erosi mengawali 

penyusunan Academic Draft RUU tentang  

Konservasi Tanah dan Air terinspirasi dari Soil 

Consevation Act, USA.

Melalui pembahasan yang sangat panjang draft 

RUU tersebut baru dapat disahkan menjadi UU 

pada th 2014 berupa UU No 37 Tahun 2014 tentang 

Konservasi Tanah dan Air. Selain dari itu Ir. 

Bambang Soekartiko juga pencetus dan pengusul 

Program Studi Pengelolaan DAS pada Fakultas 

Pasca Sarjana IPB ketika Rektor nya Prof Sitanala 

Arsyad, didukung oleh Prof. Naik Sinukaban yang 

terealisasi th.1987.Juga berhasil membentuk 

Perkumpulan  Professional dan Peduli Pengelolaan 

DAS, yang didukung Perguruan Tinggi dengan 

nama Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia 

(MKTI).

Kerja sama  luar negeri semakin banyak 

dilakukan baik yang bersifat grant (bantuan 

teknis) maupun pinjaman (loan) seperti Proyek 

Citanduy-USAID. Proyek Pengelolaan DAS-FAO, 

Integrated Irrigation Sector Project DAS Serayu (Dep 

PU-ADB), Up Land Agricultural Project DAS Jratun 

Seluna, Proyek Kali Konto DAS Brantas.

Tahun 1988 Menteri Kehutanan menghendaki 

agar anak-anak muda dilibatkan dalam kegiatan 

Kehutanan melalui Gerakan Pramuka. Untuk itu 

seluruh pejabat Dephut Eselon I dan II beserta 

istrinya  diminta untuk mengikuti  Kursus 

Orientasi Gerakan Pramuka di Cibubur, kemudian 

membentuk Satuan Karya Pramuka Wanabakti dan 

Gugus Depan Pramuka di Manggala Wanabakti. P. 

Bambang menjadi Sekretaris I.

b) Selama menjadi Ka Kanwil Departemen Kehutanan

Sumatra Utara

Tahun 1990 Ir. Bambang Soekartiko dialihkan 

tugasnya menjadi Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Kehutanan Sumatra Utara di Medan. 

Di tempat baru beliau berusaha mengenali wilayah 

kerjanya dengan melakukan peninjauan lapangan 

serta menjalin kerja sama dengan  Penjabat 

Pimpinan di Daerah terutama dengan Gubernur 

Raja Inal Siregar. Meski tidak lama bertugas di sini 

beliau telah berusaha untuk meningkatkan kinerja 

bidang tugasnya dan menjalin hubungan baik 

dengan anak buah.

c) Selama menjadi Kepala Biro Kerja sama Luar

Negeri dan bekerja di CIFOR

Tidak banyak yang dapat diungkapkan dalam 

menjalankan tugas pokoknya sebagai Karo KLN 

namun sebagai Ketua Komisi Bee Keeping for 

Rural Development. Sejak 1979 setiap 2 th sekali 

bisa hadir di Konggres Apimondia dunia  di 

Acapulco-Mexico (1981), Budapest-Hongaria 

(1983), Nagoya-Jepang (1985), Warsawa-Polandia 

(1987), Rio de Janeiro-Brazil (1989), Beijing-

China (1995), Anwerp-Belgia (1997), Vancouver-

Canada (1999).

Di samping tugas dinasnya beliau tetap aktif 

menyalurkan hobinya melakukan  peternakan 

lebah dan terus mengikuti perkembangan 

ilmu dan teknologinya. Pada th 1993 Dephut 

memperoleh mandat dari PBB untuk mendirikan 

Kantor Center for International Forest Research 

(CIFOR) dan mencadangkan 10 hektar lahan untuk 

hutan percobaan, keduanya di dekat Dramaga 
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Bogor.

Untuk pembangunannya diperlukan loby 

dan negosiasi dengan Pemda Bogor dan Dep 

PU terutama untuk jalan aksesnya yang untuk 

sementara akan melalui jalan kampung  maka 

Director General CIFOR minta agar Ir. Bambang 

Soekartiko membantunya dengan diangkat  

sebagai Director for External  Relation. Karena 

sebagai International ���tidak menjadi masalah 

untuk PNS nya maka beliau terima. Februari 1997 

Kantor CIFOR sudah berdiri dan beroperasi.

Untuk jalan raya akses ke lokasi tersebut sudah 

ada rencana jalan tol exit dari Tol  Jagorawi  sampai 

Taman Yasmin diteruskan dengan jalan raya ke 

Dramaga.

d) Berakhir Karya di Pemerintahan sebagai

Widyaiswara Utama

Beberapa tahun menjelang pensiun sebagai 

Pejabat Struktural Pemerintah Ir. Bambang 

Soekartiko memperoleh kesempatan beralih tugas 

menjadi Pejabat Fungsional Widyaiswara pada 

Pusat Diklat Dep Kehutanan. Tugas ini sangat 

dinikmati selain punya kegemaran mengajar 

kesempatan ini  dimanfaatkan untuk menularkan 

ilmu dan pengalamannya  selama bertahun-tahun 

bekerja di instasi Kehutanan terutama sekali di 

bidang Konservasi Tanah, Pengelolaan DAS, RRL 

serta Perlebahan. Juga bisa memperpanjang masa 

pensiun dan meraih pangkat tertinggi PNS Gol. IV 

E sebelum pensiun  usia 65.

SETELAH PENSIUN

1. Aktivitas

Sewaktu memasuki masa pensiun tahun 2006 

kondisi kesehatan beliau  dalam keadaan baik dan 

masih energik  mampu melakukan perjalanan 

jauh. Mungkin karena rutin minum madu dan 

royal yelly hasil produksi   sendiri di samping olah 

raga teratur (tenis) dan gemar menyanyi. Pernah 

membantu bekerja di Perusahaan Tambang Batu 

bara  PT Baramulti, aktif sebagai Pengurus API 

(Asosiasi Perlebahan Indonesia.) dan  pernah 

diminta mendampingi Presiden Apimondia (Mr. 

Gilles Ratia) yang datang dan berkeliling melihat 

perlebahan Indonesia mulai dari Aceh sampai Bali.

Karena di Aceh belum aman sempat diberi 

pengawalan dengan satu mobil Satuan Polhut 

Reaksi Cepat (SPORC) dari Medan sampai Aceh. 

Juga rajin  menemani istri di pertemuan  PWK, 

PII, Alumni SMA, Pensiunan, Silaturahmi dan 

Pengajian.

2. Mensyukuri Kehidupan

Salah satu pendukung hidup sehat dan bahagia  

adalah pandai mensyukuri karunia Allah dan juga 

melaksanakan amanah Nya. Dalam berkarya pada 

Pemerintah Alhamdulillah telah berhasil selamat 

sampai akhir masa tugas.

Dalam membina keluarga sejak menikah, 

hidup berkeluarga dan dikaruniai 4 anak, telah 

berusaha membahagiakan istri dan anak-anak 

dan menghantarkannya hingga dapat menikmati 

kehidupan yang bahagia dengan pendidikan, 

pekerjaan dan karakter yang cukup baik, hidup 

saling menyayangi dan mencintai. Ir. Bambang 

Soekartiko sangat mencintai keluarganya.

3. Akhir Hayat

Mungkin karena sudah uzur, mulai th 2020 

kesehatan Pak Bambang mulai mundur, jalan 

harus pakai tongkat, ada gejala diabetes serta  

keterbatasan mengunyah, makan semakin sedikit. 

Pada bulan Ramadan 2021 masih tetap memaksa 

berpuasa sehingga pada tanggal.10 Mei 2021 

tiba-tiba pingsan dibawa ke rumah sakit tetapi 

Allah telah mentakdirkan untuk menghadap-

Nya, wafat tanpa sakit. Hasil pemeriksaan 

dinyatakan meninggal dunia bukan karena Covid 

sehingga dapat dipulasara di rumah sendiri 

dan dimakamkan secara biasa di Pemakaman 

Wredatama  Tonjong dihantarkan dan dihormati 

oleh segenap keluarganya tercinta. Semoga husnul 

khotimah, diterima amal baiknya, mendapat 

tempat  di sisi-Nya.
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RIMBAWAN BERPRESTASI 
DALAM KESEHATAN 

(Mencapai Usia 80 Tahun atau Lebih)

1. Ir. R .Joes Soejoso, MBA, MM ( 80 tahun  10 bulan)

a. Lahir: Cepu (Jateng),tanggal 7 Mei 1941

b. Agama: Islam

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

d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas

Kehutanan UGM, S2 dari Universitas Krisna

Dwipayana dan Institut Manajemen Indonesia

e. Jabatan terakhir: Kepala Biro pada Satuan

Pengawasan  Intern(SPI) Perum Perhutani.

f. Aktivitas setelah pensiun:

1). Direktur Utama PT Daya Sakti di

Kalimantan Tengah,

2). Ketua Himpunan Pensiunan Kehutanan

(HPK) DKI Jaya,

3). Ketua HPK Jawa Timur,

4). Anggota Yayasan Kehutanan (Yahut) Kem.

LHK,

5).Pengasuh Buletin Semangat Rimbawan

Perhutani Jawa Timur.

g. Kondisi kesehatan: Sehat ���� .

h. Tip Panjang umur: Olah raga, jalan kaki,

makan makanan banyak serat, hindari

makan makanan sea food, ingat usia adalah

kewenangan Allah SWT.

i. Tempat tinggal: Rungkut Menanggal Harapan

Blok Z-20 Surabaya, Hp.081331314900.

2. Ir. Pangeran Siahaan ( 80 tahun,5 bulan)

a. Lahir: Balige (Sumut), tanggal. 7 Oktober 1941

b. Agama: Kristen Protestan.

c. Keluarga: 1 istri, 5 anak, 5 menantu, 15 cucu.

d. Pendidikan: Sarjana Kehutanan (S1) Fakultas

Kehutanan IPB lulus tahun 1970.

e. Jabatan terakhir: Struktural Kepala Dinas

Kehutanan Kalimantan Barat, fungsional 

Widyaiswara Utama Pusdiklat Kehutanan 

Departemen Kehutanan.

f. Aktivitas setelah pensiun: menikmati

pensiun, urus rumah tangga saja.

g. Kondisi kesehatan: sehat wal �� , masih

suka bepergian jauh a.l. menengok anak cucu

di Medan.

h. Tip Panjang umur: olah raga ringan jalan kaki, 

setiap pagi sebelum sarapan makan buah apel

dan pepaya, sarapan paginya bubur gandum/

oatmeal.

i. Hobi khusus : Setiap kali ada kesempatan

baik dalam rangka tugas dinas, mengunjungi

keluarga, berwisata atau dengan sengaja

selalu berusaha berfoto untuk kenang-

kenangan di depan  papan nama Kantor

Walikota/Bupati/Gubernur/DPRD di kota

masing-masing  di seluruh Indonesia. Hingga

saat terakhir telah dikunjungi  32 dari 34

Provinsi di Indonesia,yang belum sempat

dikunjungi  Aceh dan Sulawesi Tenggara .

Untuk  Kab/Kota telah dikunjungi 326 dari

535.

j. Tempat tinggal: Perumahan Bogor

Baru Blok A3/19 Kec.Bogor Utara, Bogor

Hp.08129413156.

3. Drs. Djoko Setijono ( 80 tahun, 8 bulan)

a. Lahir: Surakarta, 2 Agustus 1941

b. Agama: Islam

c. Keluarga: 1 istri, 1 anak, 2 cucu

d. Pendidikan: Sarjana Ekonomi (S1) Fakultas

Ekonomi Universitas Gajah Mada, lulus tahun

1965.
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e. Jabatan terakhir: Direktur Keuangan Direksi

Perum Perhutani.

f. Aktivitas setelah pensiun: Pengurus kemudian 

menjadi Anggota Dewan Pembina Yayasan

Sarana Wana Jaya(YSWJ) hingga sekarang.

g. Kondisi kesehatan: Sehat wal ���masih aktif

bermain golf.

h. Tips hidup sehat dan panjang umur : Selalu

bersyukur atas segala karunia Allah dan ikhlas 

dalam menjalani kehidupan di dunia.

i. Tempat tinggal: Cinere Delta Residence

Blok I No 10 Jl.Pulo Air  II Pondok Cabe

Ilir - Pamulang –Tangerang Selatan

Hp.081298075500

4. �����������������������

a. Lahir: Tasikmalaya, tanggal 6 September 1941

b. Agama: Islam

c. Keluarga: 1 istri (Sylvia Soepeli), 4 anak (2

laki, 2 perempuan), 5 cucu

d. Pendidikan:

1). SKMA Bogor lulus 1961,

2). Fakultas Kehutanan IPB lulus 1973

e. Jabatan terakhir: Kepala Biro Industri PT

Inhutani I, ditugaskan sebagai Direktur  pada

beberapa Perusahaan Patungan dengan PT

Inhutani  I;

1). PT.  INTRACA WOOD INDUTRIES

2). PT. IDEC ABADI WOOD INDUSTRY

3). PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL

4). PT. ADINDO HUTANI LESTARI

f. Aktivitas setelah pensiun:

1). Direktur Eksekutif APHI,

2). Ketua LSM MAPHEBI (Masyarakat Pegiat

Energi Biomassa Hutan Indonesia ) dari th

2014 hingga sekarang.

3). Konsultan paruh waktu pada GTZ

(Lembaga Keuangan Alternatif).

g. Kondisi kesehatan: sehat dengan diabetic

terkendali. 

h. Olah raga : Jalan kaki, catur.

i. Tips panjang umur : ibadah rutin,

bersemangat, �����positif dan tetap

berkarya untuk kemaslahatan  umat, bangsa

dan Negara.

j. Tempat tinggal : Kompleks Perumahan

Pesanggrahan Permai Blok Villa Pratama

No.16 RT.04, RW.07 Kal. Petukangan Selatan

Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan KP 12270,

Hp 082299334141

k. Catatan tambahan:

1). Awal  mulai bekerja sebagai Pegawai
Jawatan Kehutanan Pusat Diperbantukan
kepda BPU PN PERHUTANI sampai menjabat
Kepala Seksi Ekspor merangkap Sekretaris
Dewan Perusahaan (sekarang DEKOM),
kemudian beralih tugas ke PT Inhutani I di
Kaltim.

2). Kegiatan strategis di luar dinas PT Inhutani
I menjadi Koordinator MPI Kabupaten Berau,
Pembantu Bendahara Yayasan Sarana Wana
Jaya dan Ketua MPI Prov Kaltim.
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BERITA DUKA CITA

No Nama Usia 
(tahun) Jabatan Terakhir Meninggal Dimakamkan

1.
Ir. H. Yudi 
Djaenudin Malik

78
Mantan Sekretaris Badan Planologi 
Kehutanan

Bogor,
21 -12-2021

Bogor,
21 -12-2021

2.
Ir. H. Supadmo 
Hadi

71
Kasubdit pada Direktorat 
Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA

Tangerang,
16-01-2022

Karangmulya, 
Kota Tangerang,  
16-01-2022

3.
Ir. Is Mugiono, 
M.M.

64
Widyaiswara Pusdiklat Kehutanan 
Kementerian LHK

Bogor,
22-01-2022

Bogor,
22-01-2022

4.
Dr. Ir. Sofyan P. 
Warsito, 75
M.S.

75
Mantan Dekan Fakultas Kehutanan 
UGM 2021-2004

Yogyakarta,  
09-02-2022

Yogyakarta, 
10-02-2022

5.
Ir. Ari Wibowo, 
M.Sc.

60
Peneliti pada Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Sosial Ekonomi 
Kebijakan dan Perubahan Iklim

Jakarta, 
15-02-2022

Bogor, 
15-02-2022

6. Ir. Ade Erlangga 63
Direktur COO Bakrie Indo 
Infrastruktur

Jakarta, 
15-02-2022

Bogor, 
15-02-2022

7.
Dr. Ir. Yulius 
Hero, M.Sc. 

51
Dosen Manajemen Hutan Fakultas 
Kehutanan IPB University

Bogor, 
19-02-2022

Bogor, 
19-02-2022

8.
Ir. Johanes 
Tandiono

86
Ahli Peneliti Balitbang Kehutanan 
Bogor dan Direktur Utama HPH PT 
Kayu Mas

Bogor, 
14-02-2022

Bogor, 
15-02-2022

9 Ir. Donald Tobing 86
Mantan Direktur Produksi PT 
INHUTANI II (Persero)

Jakarta, 
01-03-2022

Jakarta, 
01-03-2022

10.
Ir. H. Bashar 
Sardjupradja

86

Mantan Kepala Kanwil Kehutanan 
Departemen Kehutanan Sulawesi 
Selatan dan Widyaiswara Pusdiklat 
Kehutanan Bogor

Bogor, 
08-03-2022

Bogor, 
08-03-2022

11.
Ir. Mohammad 
Widianto

59
Kepala Biro Perencanaan Perum 
Perhutani Jateng

Semarang, 
14-03-2022

TM Rimbawan, 
Semarang  
14-03-2022

12.
Ir. T. Rio 
Mardikanto, MS

76
Dosen Fakultas Kehutanan IPB 
University

Bogor, 
21-03-2022

Bogor, 
21-03-2022

13.
Prof.Dr.Ir. Fauzi 

Febrianto, MS
59

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB 

University
Bogor, 
28-03-2022

Bogor, 
28-03-2022

14. Ir. Agus Pambudi 67

Mantan Kepala Balai Pemantapan 

Kawasan Hutan Wilayah II 

Palembang

Bogor, 
28-03-2022

Bogor, 
28-03-2022

15.
Ir. H. M. Attang S. 

Sudaryaputra
77

Mantan Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Bengkulu
Cirebon, 
30-03-2022

Cirebon, 
30-03-2022
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KOMISARIS, DIREKSI DAN

KARYAWAN

PT NUSANTARA SAWIT PERSADAPT NUSANTARA SAWIT PERSADA

Mengucapkan:

SelamatSelamat

HARI BAKTI RIMBAWANHARI BAKTI RIMBAWAN
16 Maret 202216 Maret 2022

SelamatSelamat

Idul Fitri 1443 HIdul Fitri 1443 H
Mohon Maaf Lahir dan BatinMohon Maaf Lahir dan Batin



Mengucapkan:
Selamat Hari Bakti Rimbawan (16 Maret 2022)

Hari Hutan Sedunia (21 Maret 2022)
Hari Bumi (22 April 2022)

Idul Fitri  1443 H 
Mohon Maaf Lahir dan Batin
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