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Pengantar Redaksi
Dalam diskusi panjang di Forum-Forum Rimbawan, seperti
FKRI, RJR dan lainnya, kita melihat dan merasakan bahwa akhirakhir ini kondisi pengelolaan hutan dan lingkungan
sangat
memprihatinkan, yang tentunya memerlukan perhatian serius.
Kesadaran akan lingkungan perlu dibangkitkan kembali agar dapat
terwujud pengelolaan hutan dan lingkungan yang sesuai dengan
tantangan terkini dan mampu membangun mewujudkan sumberdaya
hutan dan lingkungan yang lestari.
Sementara itu, lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, yang untuk cluster kehutanan terdapat hal yang
menarik untuk dicermati yaitu terkait perubahan Undang Undang No.
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang - Undang No. 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(P3H). Dicabutnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang menyangkut luas
kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30 % menarik
untuk dikaji.
Dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, maka
ketentuan luasan minimal 30% untuk suatu Daerah Aliran Sungai
(DAS ) dan atau pulau tidak berlaku lagi. Keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) dalam rangka perbaikan UUCK, tidak menyinggung
masalah substansi atau materi, akan tetapi yang dipersoalkan adalah
masalah prosedural. Untuk memperbaiki prosedur undang-undang,
mestinya diperlukan adanya publik hearing (pendapat publik).
Dengan diadakannya pendapat publik, diyakini akan ada materi/
substansi yang akan berubah atau hilang dan seterusnya, sehingga
perlu diperbaiki dan dikritisi.
UU lainnya adalah rencana perubahan UU No.5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(KSDAHE), yang bukan hanya memerlukan pencermatan, tetapi juga
perlu evaluasi yang bersungguh-sungguh mengenai perlu tidaknya
perubahan ini. Masalah lingkungan menjadi taruhan dalam berbagai
rencana perubahan dan review terhadap undang-undang.
Kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat
melalui Perhutanan Sosial (PS) serta Kawasan Hutan dengan
Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang ditetapkan melalui terbitnya
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor
SK. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022.
Aturan tersebut akan
mengurangi luas kelola hutan oleh Perum Perhutani seluas 1,1 juta
hektare; sudah seharusnya dipersiapkan secara sangat matang.
Program PS maupun KHDPK diharapkan di samping memakmurkan
rakyat petani juga agar tetap mampu membangun sumber daya hutan
lestari dan tidak mengundang timbulnya konflik sosial baru rebutan
lahan di lapangan.
Demikian para pembaca setia MRI, dan selamat menikmati
Majalah Rimba Indonesia volume 72 ini.
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UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, DI ANTARA
KEMUDAHAN BERUSAHA SEBAGAI INSTRUMEN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
DENGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KELANGSUNGAN PENGELOLAAN HUTAN DAN
KAWASAN HUTAN
Oleh: Herdianto, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

I. PENDAHULUAN

an di dalamnya. Omnibus law juga bisa disebut sebagai
metode pembuatan regulasi yang menghimpun sejumlah aturan di mana esensi setiap aturan berbeda-beda,
namun tergabung dalam satu paket hukum. Metode
omnibus law diimplementasikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dengan membentuk suatu kumpulan
perubahan yang berasal dari 79 (tujuh puluh sembilan)
undang-undang ke dalam satu undang-undang.
Peraturan

perundang-undangan

bidang

Lingkungan hidup dan Kehutanan yang terdampak
Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.
Beberapa perubahan bidang lingkungan hidup
dan kehutanan yang fundamental terkait kemudahan

T

anggal 2 November 2020 merupakan salah satu
tonggak sejarah bagi sistem hukum Indonesia,

khususnya terkait dengan pengelolaan lingkungan
hidup dan kehutanan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan bentuk Omnibus Law, yang sebelumnya tidak
dikenal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Omnibus Law sendiri secara terminologi berarti “untuk semuanya”. Sementara, dari
segi hukum, omnibus law adalah satu undang-undang
yang mengatur banyak hal atau mencakup banyak atur-
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berusaha dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja,
antara lain:
1. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup:
a.

Hapusnya Izin Lingkungan, berganti dengan
Persetujuan Lingkungan;

b.

Hapusnya Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) bagi pelaku usaha
penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun, limbah cair yang dibuang ke laut,
dan limbah domestik;

Artikel Utama
c.

Kewenangan

pejabat

penerbit

Persetujuan

Lingkungan mengikuti kewenangan pejabat
penerbit Perizinan Berusaha (pusat/daerah).
2. Bidang Kehutanan:
a.

Hapusnya kecukupan luas kawasan hutan
sebesar 30% yang dipertahankan;

b.

Kegiatan multiusaha untuk kegiatan
pemanfaatan hutan;

c.

d.

II. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TER
HADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PENGELOLAAN HUTAN
DAN KAWASAN HUTAN
Undang-Undang Cipta Kerja sesuai ketentuan
Pasal 3 bertujuan:
1.

kerja

memberikan

kemudahan,

perlindungan, dan pemberdayaan terhadap

menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan

koperasi dan UMK-M serta industri dan

Hutan yang berlaku sebagai persyaratan

perdagangan nasional sebagai upaya untuk

dasar untuk mengajukan perizinan berusaha/

dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang

kegiatan non kehutanan;

seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan
keseimbangan dan kemajuan antar daerah

Hapusnya Tukar Menukar Kawasan Hutan,
Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelepasan

dalam kesatuan ekonomi nasional;
2.

Kawasan Hutan;
Hapusnya kewajiban menyediakan lahan
penggunaan Kawasan hutan yang

Menjamin setiap warga negara memperoleh
pekerjaan,

serta

mendapat

imbalan

perlakuan

yang

adil

layak

dalam

berbagai

aspek

dan

dan

hubungan kerja;

kompensasi bagi pemegang persetujuan

f.

dengan

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berganti

diganti dengan pengenaan Penerimaan

e.

Menciptakan dan meningkatkan lapangan

3.

Melakukan

penyesuaian

mengajukan pada wilayah yang kecukupan

pengaturan

luasnya kurang dari yang ditentukan/diganti

keberpihakan, penguatan, dan perlindungan

dengan PNPB;

bagi koperasi dan UMK-M serta industri

berkaitan

dengan

nasional; dan

Pidana sebagai upaya terakhir (ultimum
remedium) terhadap kegiatan/usaha yang

yang

4.

Melakukan

penyesuaian

berkaitan

aspek

telah terbangun di dalam kawasan hutan

pengaturan

yang tidak memiliki izin bidang kehutanan

peningkatan ekosistem investasi, kemudahan

sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dengan

dan percepatan proyek strategis nasional

tujuan untuk:

yang berorientasi pada kepentingan nasional

dengan

yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan

1. Menjamin kepastian hukum bagi

dan teknologi nasional dengan berpedoman

masyarakat;

pada haluan ideologi Pancasila.

2. Menjamin kepastian berusaha;
3.Mempertahankan keberadaan Hutan secara

yang

berbagai

Bila kita lihat dalam tujuan Undang-Undang

optimal;

Cipta

Kerja

tersebut,

4. Menjaga fungsi lingkungan hidup;

kepada kemudahan berusaha dan peningkatan iklim

5. Mengoptimalkan manfaat ekonomi dan

investasi, sementara terkait kelestarian lingkungan

sosial;

dan pengelolaan hutan maupun kawasan hutan

6. Memperkuat ketahanan ekonomi

sekilas terkesan “sedikit mengalah” sehingga perlu

masyarakat setempat; dan

disesuaikan

7. Meningkatkan pendapatan negara.

guna mencapai tujuan dimaksud. Terkait efektivitas

ketentuan

penekanan

lebih

dominan

perundang-undangannya
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Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kelestarian

hukum tidak akan berjalan secara efektif.

lingkungan hidup dan pengelolaan hutan dan kawasan

Mengacu pada teori hukum tersebut, maka dengan

hutan, menurut pendapat ahli hukum Lawrence

terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah

M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya

beberapa ketentuan Undang-Undang sebelumnya,

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem

agar kelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan

hukum, yakni:

dan Kawasan hutan tetap berjalan dengan baik,

1. Struktur hukum (structure of law)
Struktur hukum meliputi institusi mulai dari
lembaga penyusun undang-undang, aparat penegak
hukum, lembaga yudikatif (peradilan), termasuk
kementerian/lembaga sebagai pelaksana dari undangundang. Struktur juga berarti bagaimana badan
legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti
oleh aparatur. Jadi struktur (legal struktur) terdiri
dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk
menjalankan perangkat hukum yang ada. Menurut
Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu
efektif atau tidak salah satunya adalah para pembentuk
hukum (DPR dan Pemerintah) sebagai lembaga yang
membentuk aturan hukum (undang-undang dan
Peraturan Pemerintah) jika tidak melaksanakan tugas
dan wewenangnya itu dengan maksimal maka hal yang
mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan
efektif dalam penerapannya dalam masyarakat.
2. Substansi hukum (substance of law)
Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola
perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem
itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang memiliki
kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi
aparat.

para pihak terkait. Salah satu kemudahan berusaha
yang

diatur

dalam

Undang-Undang

Cipta

Kerja

adalah penggunaan Sistem Online Single Submission
(OSS), pelaku usaha dalam mengajukan Perizinan
Berusaha termasuk bidang LHK dalam menyampaikan
persyaratan adalah secara mandiri melalui sistem OSS,
artinya tanpa penilaian lagi dari petugas meskipun
dengan disclaimer bahwa dokumen yang diunggah
dalam Sistem OSS adalah benar (self declare).
Kondisi tersebut apabila pemohon perizinan
berusaha tidak jujur dalam menyampaikan data
dan persyaratan, salah satu dampaknya kerusakan
lingkungan

dan

kerusakan

hutan,

mengingat

Perizinan Berusaha bidang lingkungan hidup dan
kehutanan bukan sekedar memberikan izin kepada
pelaku usaha untuk melaksanakan usahanya seperti
misalnya perizinan berusaha bidang perdagangan atau
perindustrian, namun juga memberikan areal berupa
kawasan hutan untuk diusahakan oleh pelaku usaha,
meskipun dengan penegakan hukum bagi pelaku usaha
dapat dikenakan sanksi baik berupa administratif
maupun pidana, namun apabila kerusakan lingkungan
dan Kawasan hutan telah terjadi maka pemulihannya
akan

lebih

sulit

dibandingkan

apabila

proses

penerbitan izin lebih ketat di awal.
Berubahnya beberapa kewenangan penerbitan
Persetujuan Lingkungan serta Perizinan Berusaha

3. Budaya hukum (legal culture)
Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang
merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum
aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem
hukum. Sebaik apa pun penataan struktur hukum
untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan
sebaik apa pun kualitas substansi hukum yang dibuat
tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang
terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan

6

maka ada beberapa hal yang harus menjadi concern
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yang banyak ditarik menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat

yang

sebelumnya

merupakan

kewenangan

Pemerintah Daerah juga menimbulkan persoalan
lain, mengingat Pemerintah Daerah sebenarnya yang
mengetahui persis kondisi tapak termasuk terkait
pengelolaan lingkungan hidupnya. Berdasarkan hal
tersebut perlu disusun sebuah mekanisme terutama
terkait pengawasan atas Persetujuan Lingkungan
serta Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan

Artikel Utama
oleh Pemerintah Pusat dengan tetap melibatkan

dengan

Pemerintah

wilayah,

Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

mengingat apabila terjadi dampak dari sebuah usaha

tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan

kegiatan maka Pemerintah Daerah yang akan menjadi

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata

aparatur pertama yang mengatasinya.

Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara

Daerah

selaku

pemangku

mengacu

pada

Undang-Undang

Cipta

Selain itu masih terdapat permasalahan dengan

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari

dihapusnya ketentuan kecukupan luas kawasan hutan

Denda Administratif di Bidang Kehutanan, telah

sebesar 30% dan diikuti dengan dihapusnya kewajiban

terdapat beberapa permohonan baik penggunaan

menyediakan lahan kompensasi penggunaan Kawasan

Kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, maupun

hutan untuk kegiatan non kehutanan di dalam kawasan

proses “keterlanjuran” untuk kegiatan yang telah

hutan yang kecukupan luasnya kurang dari 30% yang

terbangun dalam Kawasan hutan tanpa izin bidang

diganti dengan pembayaran PNBP, serta ketentuan

kehutanan, yang sedang berproses atau pun sudah

yang menghapus Tukar Menukar Kawasan Hutan

selesai

(TMKH) pada Hutan Produksi yang diganti dengan

kewajiban membayar PNBP yang dalam regulasi

Pelepasan Kawasan Hutan serta dengan kewajiban

memiliki jangka waktu harus dibayarkan oleh pelaku

membayar PNBP Pelepasan Kawasan Hutan, serta

usaha

pengenaan denda administratif untuk kegiatan yang

Menteri.

dan

telah

ketika

terbit

persetujuan

persetujuannya

telah

dengan

diterbitkan

oleh

terbangun di kawasan hutan namun tidak memiliki izin

Kondisi tersebut menyebabkan salah satu tujuan

di bidang kehutanan, sampai dengan saat ini belum

dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu meningkatkan

terdapat aturan pelaksanaannya khususnya Peraturan

pendapatan negara tidak dapat segera terlaksana

Pemerintah yang mengatur besaran tarif pengenaan

meskipun sudah ada itikad baik dari pelaku usaha

PNBP

untuk membayarnya, sehingga menurut Penulis perlu

kompensasi

penggunaan

Kawasan

hutan,

PNBP pelepasan kawasan hutan, serta PNBP denda

segera

administratif bagi usaha yang telah terbangun dalam

dimaksud.

kawasan hutan yang tidak memiliki izin sebagaimana

didorong

Bahwa

terbitnya

terhadap

Peraturan

terbitnya

Pemerintah

Undang-Undang

ketentuan Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta

Cipta Kerja kita ketahui terdapat sebagian elemen

Kerja

masyarakat tidak puas terhadap bentuk maupun

Dengan belum adanya Peraturan Pemerintah
yang mengatur pengenaan tarif PNBP tersebut, maka
dapat menimbulkan permasalahan baru, mengingat

Ilustrasi Tambang dalam kawasan hutan (sumber Tempo)

substansi
Perkebunan kelapa sawit terbangun dalam kawasan hutan

Undang-Undang

tersebut,

dan

sesuai

regulasi atas ketidakpuasan atau ketidaksetujuan
tersebut jalur yang dapat ditempuh adalah mengajukan
Hak Uji Materiil (judicial review) dengan

Undang-

Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi.
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Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November

Bila kita cermati Amar Putusan Mahkamah

2021 telah membacakan Putusan atas permohonan Hak

Konstitusi tersebut, pada intinya menyatakan bahwa

Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

2020 tentang Cipta Kerja sesuai Registrasi Perkara

Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor

Dasar

91/PUU-XVIII/2020

yang

pada

Amarnya

memutus antara lain:
1.

Menyatakan

2.

pembentukan

1945,

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

terkait tidak memiliki kekuatan mengikat tersebut

bertentangan

Dasar

sepanjang dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan,

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara

dan menyatakan masih tetap berlaku sampai dengan

bersyarat

dengan

sepanjang

Undang-Undang

“tidak

dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan

dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun

tidak

dimaknai

tenggang waktu dimaksud, hal tersebut sejalan dengan

sejak putusan ini diucapkan”;

pidato Presiden Joko Widodo tanggal 29 November

sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang
telah ditentukan dalam putusan ini;
Memerintahkan

kepada

pembentuk

undang-

undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan
ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu
tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2021.
Menindaklanjuti Putusan Mahkamah tersebut,
pembentuk

undang-undang,

Undang-Undang
Perubahan
12

tahun

Nomor

Kedua
2011

atas

tentang

13

telah
tahun

menerbitkan
2022

tentang

Undang-Undang

Nomor

Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal
16 Juni 2022 dengan memasukkan bentuk penyusunan
peraturan-perundangan

metode

omnibus

law

ke

dalam tata cara pembentukan peraturan perundangundangan.
Sementara

itu

terkait

perubahan

substansi

menjadi inkonstitusional secara permanen;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2

Kerja hingga saat ini belum ada, apakah cukup dengan

(dua) tahun pembentuk undang-undang tidak

mengubah ketentuan tata cara penyusun peraturan

dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang

perundang-undangan, atau perlu dengan mengubah

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka

substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja.

undang-undang atau pasal-pasal atau materi

Apabila dilakukan perubahan terkait substansi,

muatan undang-undang yang telah dicabut atau

maka pada tahapan konsultasi publik terbuka ruang

diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun

untuk memberikan masukan, atau perbaikan atas

2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku

muatan

kembali;

khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan,

Menyatakan

untuk

menangguhkan

segala

tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan
berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula
menerbitkan peraturan pelaksana baru yang
berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

8

Tahun

Mahkamah Konstitusi masih memberikan syarat

sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan

5.

Indonesia

Undang-Undang

2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku

4.

Republik

sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat, namun

Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

3.

Negara
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pengaturan

Undang-Undang

Cipta

Kerja

misalnya mengenai kecukupan luas kawasan hutan.
Namun apabila pada akhirnya sudah dipandang
cukup

dengan

ditindaklanjuti

dengan

mengubah

ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan
perundang-undangan maka dengan regulasi yang ada
harus tetap dapat menjamin kelestarian lingkungan
dan pengelolaan hutan/Kawasan hutan.

Artikel Utama
Menurut pendapat ahli hukum konservasi dan
kehutanan Dr. Drs. Budi Riyanto, M.Si, dalam hukum
dikenal adagium menyangkut hukum sebagai sistem,

amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi
yang baik-baik di Negeri ini, Salam Lestari.

bahwa:
apabila dalam suatu kebijakan yang tertuang
dalam

perundang-undangan,

di

mana

materi

BIODATA PENULIS

muatannya kurang baik namun dilaksanakan oleh

Nama: Herdianto, SH., MH

struktur sistem hukum yang baik maka kebijakan

Pendidikan: Sarjana Hukum (S1) Universitas Jenderal
Soedirman,
Purwokerto
Magister
Hukum
(S2)
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

tersebut dapat diselamatkan;
sebaliknya,

suatu

kebijakan

yang

substansi

hukumnya baik namun dilaksanakan oleh struktur
sistem hukum yang kurang baik maka kebijakan
tersebut tidak bisa optimal;
yang terbaik adalah substansi sistem hukumnya
baik dan struktur sistem hukumnya baik maka
kebijakan tersebut akan berhasil dan optimal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dengan segala kontroversinya
mulai dari proses penyusunan sampai dengan telah
diundangkan pada dasarnya membawa semangat
perubahan ke arah yang lebih baik baik Bangsa
dan Negara khususnya kemudahan berusaha dan
peningkatan iklim investasi guna kesejahteraan rakyat,
dengan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan
dan hutan yang juga merupakan hak rakyat Indonesia
untuk hidup di lingkungan yang sehat.
yang

perlu

diperbaiki

dan

menjadi

perhatian para pihak pemangku kepentingan terkait
substansi

Undang-Undang

Cipta

Kerja,

Kementerian

Jabatan: Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Muda
NoHP: 08161377145
Email: herdianto.79@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

III. PENUTUP

Hal-hal

Pekerjaan: PNS pada Biro Hukum,
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dapat

disampaikan pada penyusunan perubahan UndangUndang, namun apabila tidak ada perubahan substansi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata
Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal
dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji,1990, Penelitian Hukum
Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press,
Jakarta
Budi Riyanto, “Catatan Tentang Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Perubahan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013 Tentang P3H (Tinjauan Aspek Perancangan
Perundang-Undangan)”, Majalah Rimba Indonesia,
Volume 70. Desember 2021

nantinya, efektivitas hukum dalam menjaga kelestarian
lingkungan dan pengelolaan hutan/kawasan hutan
tetap dapat dilakukan oleh struktur hukum dalam
hal ini para aparatur, baik penegak hukum termasuk
aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik di
Pusat maupun di Daerah, termasuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat sebagai legal culture
mengenai pentingnya kelestarian lingkungan dan
hutan di tengah pembangunan ekonomi sebagaimana
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ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERIZINAN
BERUSAHA BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM DALAM RANGKA
KONTRIBUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
Oleh: Trisna Delniasari, S.H., M.H.
(Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

I.

PENDAHULUAN

kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut

I

ndonesia
negara

merupakan

yang

memi-

liki sumber daya alam
baik hayati maupun non
hayati yang terdapat di
daratan maupun di lautan. Di wilayah hutan,
pesisir, laut, perikanan
sungai, maupun danau
selalu didapati masyar-

serta adanya kewenangan kepada negara sebagai
organisasi kekuasaan untuk mengelola sumber daya
tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat maka pada tanggal 10 Agustus
1990 terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE).

akat yang hidup dan ber-

Mengamati maraknya isu perubahan terhadap UU

gantung pada keberadaan

KSDAHE yang kini telah mencapai 32 tahun, terdapat

sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam hayati

hal yang belum banyak disorot dan pandangan

dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari

yang berbeda dari penulis yaitu terkait pengaturan

sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam

pelaksanaan perizinan berusaha yang memang dalam

nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut tidak

masing-masing maupun bersama-sama mempunyai

terdampak perubahan pada Undang-Undang Nomor 11

fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkun-

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut

gan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

UUCK) sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 2

Trisna Delniasari, S.H., M.H.

Mengingat
sebagaimana

Indonesia

dimaksud

adalah

dalam

negara

Pasal

1

hukum
ayat

(3)

November 2020.
UUCK

tersebut

Tahun

1945),

rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah

pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati

Negara Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas

beserta ekosistemnya perlu diberikan dasar hukum

penghidupan yang layak. UUCK mencakup peningkatan

yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin

ekosistem

10

disebut

UUD
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investasi

dan

seluas-luasnya

untuk

menciptakan

(selanjutnya

yang

bertujuan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945

kerja

dibentuk

kegiatan

bagi

berusaha;
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peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
kemudahan,

pemberdayaan

dan

perlindungan

koperasi dan UMK-M; dan peningkatan investasi
pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.
Upaya untuk peningkatan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha dilakukan dengan beberapa hal
meliputi

penerapan

perizinan

berusaha

berbasis

risiko; penyederhanaan persyaratan dasar perizinan
berusaha; penyederhanaan perizinan berusaha sektor;
dan penyederhanaan persyaratan investasi.
Dalam

perspektif

hukum

hukum

demokratis)

penyelenggaraan
yang

merupakan

perpaduan antara konsep negara hukum (rechstaat)
dan konsep negara kesejahteraan (welfare state).
Negara

hukum

secara

sederhana

Adanya pengaturan perizinan berusaha bidang
konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai
turunan dari UUCK dan tidak terdampaknya UU
KSDAHE sebagai salah satu perubahan undangundang pada UUCK serta kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan lainnya menjadi menarik untuk
dikaji dari asas-asas dalam peraturan perundangundangan.

perizinan berbasis pada teori negara hukum modern
(negara

diatur dalam UU KSDAHE.

adalah

II. PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN EKSOSISTEM
Berangkat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang

negara

berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang

yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

Konsep negara kesejahteraan itu sendiri adalah

rakyat,

menempatkan peran negara tidak hanya terbatas

memberikan kewenangan kepada negara sebagai

sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya

organisasi kekuasaan untuk mengelola sumber daya

dalam konsep Nachtwarkerstaat, tetapi negara juga

alam di mana terdapat istilah hak menguasai negara

dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek

yang harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban

kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep

negara sebagai pemilik kekuasaan yang mengemban

negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk

tugas menciptakan kesejahteraan rakyat.

mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasar
tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta
dalam

segala

aspek

kehidupan

masyarakat.

Hal

ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara,
sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 19451.

dimaknai

Dalam

bahwa

pengelolaan

Bangsa

sumber

daya

Indonesia

alam

ini,

negara dapat bertindak sebagai badan publik maupun
bertindak sebagai badan privat. Negara sebagai badan
hukum publik berwenang mengeluarkan kebijakankebijakan pengelolaan sumber daya alam, aturan

Sebagai tindak lanjut Pasal 12 UUCK, pada tanggal

hukum termasuk perizinan sedangkan negara sebagai

2 Februari 2021 dibentuklah Peraturan Pemerintah

badan hukum privat, dapat melakukan kerja sama

Nomor

berbasis kontrak dengan pihak swasta asing maupun

5

Tahun

2021

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut diatur
mengenai perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
diantaranya terdapat kegiatan usaha pemanfaatan jasa
lingkungan pada kawasan konservasi dan pemanfaatan
tumbuhan dan satwa liar yang pengaturan induknya

dalam negeri untuk pengelolaan sumber daya alam2.
Berdasarkan UU KSDAHE, konservasi sumber
daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya
alam

hayati

yang

pemanfaatannya

dilakukan

secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan
persediaannya

dengan

tetap

memelihara

dan

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
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Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

berusaha

dilakukan

persyaratan

melalui

kegiatan

perlindungan

sistem

berbasis

risiko,

dasar

penyederhanaan

perizinan

berusaha,

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman

penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan

jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan

penyederhanaan persyaratan investasi.

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya.

Pengertian perizinan berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 adalah legalitas

Dalam hal ini, kegiatan pemanfaatan secara
lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
sebagaimana dimaksud di atas merupakan salah satu

yang

diberikan

kepada

pelaku

usaha

untuk

memulai dan menjalankan kegiatan usaha dan/
atau kegiatannya.

kegiatan yang memerlukan perizinan baik diberikan
oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan perizinan

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

berusaha bidang konservasi sumber daya alam dan
ekosistem akan dijabarkan lebih lanjut.

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU KSDAHE,
konservasi

sumber

ekosistemnya

daya

dilakukan

perlindungan

sistem

alam

hayati

melalui

penyangga

dan

kegiatan
kehidupan,

pengawetan keanekaragaman jenis dan tumbuhan
satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan
secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.

Disebutkan

dalam

Pasal

26

UUKSDAHE bahwa pemanfaatan secara lestari
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi
lingkungan

kawasan

pelestarian

alam

dan

pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja
Salah satu kebijakan strategis Cipta Kerja
adalah dengan peningkatan ekosistem investasi
dan kegiatan berusaha. Sesuai Pasal 6 UUCK bahwa
peningkatan ekonomi investasi dan kegiatan
berusaha dilakukan melalui penerapan perizinan

12

Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat
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bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa
liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar
dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dan dilakukan
dengan

mengendalikan

pendayagunaan

jenis

tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya
serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga
keanekaragaman

jenis

dan

keseimbangan

ekosistem.
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian
dan pengembangan; penangkaran; perburuan;
perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya
tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk
kesenangan.

Dalam

hal

melakukan

kegiatan

penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk
tujuan ekspor, re ekspor, atau impor; kegiatan
peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan
atas dasar izin Menteri yang bertanggung jawab
dalam bidang kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010
tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka

Artikel Utama
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan

pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan

Raya dan Taman Wisata Alam

jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan

Berdasarkan

Pasal

1

angka

1

Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 disebutkan
bahwa

pengertian

dari

pengusahaan

pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk
menyelenggarakan usaha pariwisata alam di

jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut dilakukan
dengan memperhatikan kelangsungan potensi,
daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa liar.
Pemanfaatan kawasan suaka alam dan kawasan

suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan

pelestarian

raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana

margasatwa, taman nasional, taman hutan raya

pengelolaan.

dan taman wisata alam hanya dapat dilakukan

Berdasarkan Pasal 8 diatur bahwa pengusahaan
pariwisata alam hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin pengusahaan yang diberikan

alam

dalam

cagar

alam,

suaka

setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

oleh Menteri untuk pengusahaan pariwisata alam

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

yang dilakukan di dalam suaka margasatwa,

Risiko

taman nasional kecuali zona inti, dan taman
wisata alam; atau izin pengusahaan yang diberikan
oleh

gubernur

atau

bupati/wali

kota

sesuai

kewenangannya untuk pengusahaan pariwisata
alam di dalam taman hutan raya.
Izin

pengusahaan

yang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
merupakan peraturan pelaksanaan dari UUCK di
mana mengatur mengenai perizinan berusaha
berbasis risiko dengan berdasarkan tingkat risiko
kegiatan usaha.

dimaksud

dalam

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 ada 2

risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem

(dua) yaitu izin usaha penyediaan jasa wisata alam

investasi

dan izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

pelaksanaan penertiban perizinan berusaha secara

dan

kegiatan

berusaha,

melalui

lebih efektif dan sederhana; dan pengawasan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011

kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan

tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan

dapat

Kawasan Pelestarian Alam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan
Pemerintah

Pasal

Nomor

1

angka

3

Peraturan

28

Tahun

2011

bahwa

dipertanggungjawabkan

Sektor

lingkungan

hidup

sesuai

dan

dengan

kehutanan

merupakan salah satu sektor yang termasuk ke

pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan

dalam

pelestarian alam adalah upaya sistematis yang

Berdasarkan

dilakukan untuk mengelola kawasan melalui

Nomor 5 Tahun 2021, perizinan berusaha sektor

kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan,
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

kawasan

pelestarian

alam

terdiri

Pasal

39

perizinan
Peraturan

berusaha.
Pemerintah

lingkungan hidup dan kehutanan (khususnya
bidang sumber daya alam hayati dan ekosistem)
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko

Kegiatan pemanfaatan kawasan suaka alam
dan

penyelenggaraan

kegiatan usaha meliputi pada sub sektor:

atas
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Gambar 1. Tabel Klasifikasi Perizinan Berusaha Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

7.

Peraturan Menteri LHK terkait izin usaha bidang

Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan

konservasi sumber daya alam dan ekosistem

Energi Air pada Kawasan Taman Nasional,

sebelum

Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

berlakunya

UUCK

dan

Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021:
a.

Keputusan

Menteri

447/Kpts-II/2003
Pengambilan

Peraturan Menteri LHK terkait perizinan berusaha

Kehutanan

tentang

atau

Nomor

Tata

Usaha

Penangkapan

dan

Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
b.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Kum.1/3/2019

Nomor

P.8/Menlhk/Setjen/

tentang

Pengusahaan

Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman
Wisata Alam;
c.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Kum.1/1/2019
Lingkungan

Nomor

P.4/Menlhk/Setjen/

tentang
Panas

Pemanfaatan

Bumi

pada

Jasa

Kawasan

Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan
Taman Wisata Alam;
d.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

14

Nomor

P.18/Menlhk/Setjen/
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bidang konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistem setelah berlakunya UUCK dan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021:
Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

III. PERMASALAHAN YURIDIS
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN EKOSISTEM
Mencermati pengaturan mengenai pelaksanaan
perizinan berusaha bidang konservasi sumber daya
alam hayati sebagaimana dimaksud di atas, terdapat
permasalahan yuridis sebagai berikut:
1.

UUCK

tidak

turut

mengubah

ketentuan

Artikel Utama
dalam UU KSDAHE seperti halnya 76 (tujuh

perundang-undangan yang baik dan dapat mengikuti

puluh

perkembangan.

enam)

lainnya,

undang-undang

namun

peraturan

sektoral

pelaksanaan

yang

disampaikan

oleh Prof. Dr. Ir. John E.H.J. FoEh dalam artikel yang
3

UUCK mengenai penyelenggaraan perizinan

berjudul

berusaha

berbasis

sebagaimana

UU. No. 5/90 tentang Konservasi Sumber daya Alam

dimaksud

dalam

Peraturan

Pemerintah

Hayati dan Ekosistemnya (Kajian terhadap Naskah

Nomor

Tahun

2021

mengatur

Akademis Revisi UU No.5/1990) bahwa perlu tidaknya

5

risiko

telah

Perlukah

Diadakan

Perubahan

terhadap

sektor

perubahan akan sangat bergantung pada 3 (tiga) hal,

lingkungan hidup dan kehutanan yaitu pada

yaitu adanya kesenjangan antara Das Sein dengan Das

bidang konservasi sumber daya alam hayati

Sollen yaitu terdapatnya masalah, undang-undang

dan ekosistem yang meliputi sub sektor

dimaksud belum dilaksanakan sebagaimana mestinya,

pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan

dan adanya kebutuhan pengaturan sesuai tuntutan

konservasi dan sub sektor pemanfaatan jenis

kekinian.

pelaksanaan

perizinan

berusaha

tumbuhan dan satwa liar di mana secara
substansi peraturan induknya mengacu pada
UU KSDAHE;
2.

Sebagaimana

Adanya

ketidaksinkronan

peraturan

perundang-undangan antara UU KSDAHE
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1999 tentang Sumber Daya Air sebagaimana
telah

diubah

disebut

dengan

UUCK

Undang-Undang

IV. ANALISIS YURIDIS PENGATURAN
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM
DITINJAU DARI HIERARKI DAN
SISTEM NORMA HUKUM

(selanjutnya

Sumber

Daya

Air) yaitu mengenai pemanfaatan air di
kawasan

konservasi.

Disebutkan

dalam

Pasal 33 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang
melakukan

pendayagunaan

sumber

daya

air di kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam; dan pada ayat (2) bahwa
larangan pendayagunaan sumber daya air
dikecualikan bagi orang perseorangan untuk
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk
badan usaha. Sementara dalam UU KSDAHE,
pemanfaatan secara lestari sumber daya
Gambar 2. Piramida Norma menurut Hans Kelsen

alam hayati dan ekosistemnya salah satunya
dilakukan
kondisi

melalui

lingkungan

kegiatan
kawasan

pemanfaatan

1.

Tidak

terdampaknya

UU

KSDAHE

sebagai

pelestarian

perubahan pada UUCK dalam hal Perizinan

alam, sehingga pelaksanaan terkait perizinan

Berusaha bidang Konservasi Sumber Daya Alam

berusaha untuk kegiatan pemanfaatan air

Hayati dan Ekosistem

muncul ketidaksesuaian landasan hukum.
Maraknya isu perubahan UU KSDAHE ini menjadi
peluang untuk memberikan kontribusi pemikiranpemikiran yang konstruktif demi terciptanya peraturan

Menurut Hans Kelsen, hukum termasuk dalam
sistem norma yang dinamik (nomodynamics).
Oleh karena itu selalu dibentuk dan dihapus oleh
lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang
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berwenang

membentuk

atau

menghapusnya,

yang tidak turut serta masuk ke dalam perubahan

sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi

UUCK

norma tersebut, tetapi dilihat dari segi berlakunya

berusaha untuk bidang konservasi sumber daya

atau pembentukannya. Dalam kaitannya dengan

alam hayati dan ekosistem diatur dalam peraturan

hierarki

itu

pelaksanaan UUCK yaitu Peraturan Pemerintah

dalam

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

bahwa

berjenjang-jenjang

norma-norma
dan

hukum

berlapis-lapis

dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam
arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku,
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada
norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut
dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar
(grundnorm)4.

namun

secara

substansi

pelaksanaan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Menurut

hierarki

peraturan

perundang-

undangan, suatu norma hukum itu berlaku, bersumber
dan berdasar pada norma hukum di atasnya. Dalam hal
ini, pelaksanaan perizinan berusaha pada Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mendasarkan
pada UUCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Merunut penjelasan teori Hans Kelsen di atas,

UUCK yang memerintahkan pembentuk peraturan

sistem norma hukum di Indonesia merupakan

perundang-undangan mengatur lebih lanjut dalam

norma-norma hukum yang berlaku berada dalam

Peraturan Pemerintah.

suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-

Namun secara substansi norma hukum pengaturan

jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, di

yang terkait dengan perizinan bidang konservasi

mana suatu norma itu berlaku, bersumber dan

sumber daya alam hayati dan ekosistem mendasarkan

berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan

pada UU KSDAHE terkait pemanfaatan secara lestari

norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang

dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,

dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi

demikian seterusnya sampai pada suatu norma

lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan

dasar negara (Stastsfundamentalnorm) Republik

jenis dan tumbuhan satwa liar sebagaimana dimaksud

Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini dapat dilihat

dalam Pasal 26 UU KSDAHE. Oleh karena itu, sesuai

dalam tata susunan norma hukum di Indonesia

hierarki peraturan perundang-undangan dan adanya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

kepastian hukum, dalam hal pelaksanaan perizinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

berusaha bidang konservasi sumber daya alam hayati

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dan ekosistem perlu dimasukkan dan diatur dalam UU

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

KSDAHE.

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020,

Sehubungan dengan politik hukum pengelolaan

yang membagi peraturan perundang-undangan

sumber daya alam

sesuai dengan jenis dan hierarkinya, yaitu UUD

konstitusi,

1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan

peraturan-peraturan

Pemerintah

pada

Peraturan

Pengganti
Pemerintah,

Undang-Undang,
Peraturan

Presiden,

harus

pembenaran

sebagaimana tercantum dalam
dijabarkan

dalam

kriteria:

yang

dilandaskan

hukum
filosofis

nilai-nilai

1)

Pancasila

dan Pembukaan UUD 1945, dan pembenaran secara

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

sosiologis

Kabupaten/Kota.

perkembangan masyarakat lokal, nasional, maupun

Dalam

hal

penyelenggaraan

pengaturan
perizinan

mengenai

berusaha

ini

khususnya dalam bidang konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistem terdapat hal yang
perlu dikritisi salah satunya adalah UUKSDAHE
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dinamika

yang
global;

mendasarkan
2)

tetap

pada

menjaga

dinamika
sinkronisasi

peraturan-peraturan hukum secara vertikal maupun
horizontal, khususnya dalam peraturan-peraturan
dalam lingkup administratif seperti penataan ruang,
perizinan dan sejenisnya5.
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Kriteria kedua dalam politik hukum pengelolaan

Dalam Undang-Undang Sumber Daya Air,

sumber daya alam sebagaimana dimaksud di atas,

pengertian

tentunya

adalah

menjawab

juga

perlunya

pengaturan

pendayagunaan

upaya

sumber

penatagunaan,

daya

air

penyediaan,

pelaksanaan perizinan berusaha bidang konservasi

penggunaan, dan pengembangan sumber daya

sumber daya alam hayati dan ekosistem yang diatur

air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya

dalam UU KSDAHE agar tetap menjaga sinkronisasi

guna. Pendayagunaan sumber daya air ditujukan

peraturan perundang-undangan yang baik secara

untuk memanfaatkan sumber daya air secara

vertikal maupun horizontal. Hal ini disebabkan karena

berkelanjutan dengan prioritas utama untuk

beberapa

peraturan

pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-

turunan dari UU KSDAHE terkait perizinan berusaha

hari masyarakat dan bagi kebutuhan irigasi untuk

bidang konservasi sumber daya alam hayati dan

pertanian rakyat. Urutan prioritas pemenuhan

ekosistem tidak sesuai dengan peraturan perizinan

kebutuhan air ditetapkan dalam pola Pengelolaan

berusaha yang berlaku saat ini.

Sumber Daya Air dan rencana Pengelolaan Sumber

2.

Ketidaksinkronan UU KSDAHE dengan Peraturan

Daya Air yang mencakup prioritas pemenuhan air

Perundang-Undangan Lainnya

bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat,

peraturan

pelaksanaan

atau

Begitu pula dengan adanya ketidaksinkronan
peraturan

perundang-undangan

antara

UUKSDAHE dengan Undang-Undang Nomor 17

irigasi untuk pertanian rakyat, serta kegiatan
bukan usaha dan kegiatan usaha.
Apabila dikaitkan dengan perizinan berusaha

Tahun 1999 tentang Sumber Daya Air sebagaimana

terdapat

telah

pelaksanaannya. Sebagaimana telah diuraikan

diubah

dengan

UUCK

yaitu

mengenai

pemanfaatan air di kawasan konservasi menjadi
hal yang menarik untuk diperhatikan.
Berdasarkan

Pasal

33

ayat

(1)

Undang-

perbedaan

landasan

hukum

dalam

sebelumnya, kegiatan usaha pemanfaatan air
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 sebagai tindak lanjut UUCK. Namun,
terdapat pertentangan pada norma hukum yang

Undang Sumber Daya Air bahwa setiap orang

lebih tinggi yaitu Undang-Undang Sumber Daya

dilarang

Air. Sebagaimana dikemukakan oleh Purnadi

melakukan

pendayagunaan

sumber

daya air di kawasan suaka alam dan kawasan

Purbacaraka

pelestarian alam; dan pada ayat (2) bahwa

bukunya yang berjudul Peraturan Perundang-

larangan

undangan dan Yurisprudensi6, memperkenalkan

pendayagunaan

sumber

daya

air

dikecualikan bagi orang perseorangan untuk
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang
tidak dimanfaatkan sebagai bentuk badan usaha.
Sementara berdasarkan Pasal 26 UUKSDAHE,
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya salah satunya dilakukan
melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan
kawasan pelestarian alam.
Berkaitan

dengan

hal

dan

Soerjono

Soekanto

dalam

asas hukum dalam perundang-undangan antara
lain peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula (sistem hierarki),
peraturan perundang-undangan yang bersifat
khusus menyampingkan peraturan perundangundangan yang bersifat umum (lex specialis derogat
lex generalis), peraturan perundang-undangan
yang berlaku belakangan membatalkan peraturan

tersebut

di

atas,

berimplikasi pada pelaksanaan perizinan berusaha
bidang konservasi sumber daya alam hayati pada

perundang-undangan yang berlaku terdahulu (lex
posteriori derogate lex priori).
Berangkat dari ketiga asas dalam peraturan

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan

perundang-undangan

kawasan konservasi yaitu pemanfaatan air dan

pelaksanaan perizinan berusaha khususnya untuk

tersebut

di

energi air.

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan air
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pada kawasan konservasi, dapat ditelaah sebagai

UU KSDAHE demi adanya keteriban dan

berikut:

kepastian hukum.

Asas kepatuhan hierarki atau disebut juga
dengan lex superior derogate lex inferior yang
menegaskan

bahwa

peraturan

perundang-

undangan yang ada di jenjang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundangasas

sebagaimana

tersebut

dalam

bahwa

Peraturan

berusaha

untuk

lex

specialis

derogat

lex

generalis

umum. Dalam level jenis undang-undang,
Undang-Undang Sumber Daya Air merupakan
peraturan perundang-undangan yang lebih
khusus daripada UU KSDAHE karena mengatur
secara

b.

khusus

mengenai

pendayagunaan

peraturan

perundang-undangan

dengan

peraturan

perundang-undangan

lainnya

KSDAHE kedepannya.

PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaturan
pelaksanaan perizinan berusaha khususnya bidang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem
masih terdapat ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan
norma hukum, yaitu:
1.

Tidak terdampaknya UU KSDAHE sebagai salah

sumber daya air sehingga berdasarkan asas

satu perubahan undang-undang pada UUCK,

ini, Undang-Undang Sumber Daya Air yang

menyebabkan beberapa peraturan pelaksanaan

seharusnya menjadi acuan atau landasan

atau peraturan turunan dari UU KSDAHE terkait

hukum dalam hal kegiatan pemanfaatan jasa

perizinan berusaha bidang konservasi sumber

lingkungan air pada kawasan suaka alam

daya alam hayati dan ekosistem tidak sesuai

maupun kawasan pelestarian alam;

dengan

Asas

lex

posteriori

derogate

lex

undangan

yang

terbaru

menyampingkan

peraturan

perizinan

berusaha

yang

berlaku saat ini;

priori

menegaskan bahwa peraturan perundang-

2.

Ketidaksinkronan UU KSDAHE dengan UndangUndang Sumber Daya Air dalam hal kegiatan

peraturan perundang-undangan yang lama.

pemanfaatan

air

Berdasarkan asas ini UU KSDAHE berlaku

menimbulkan

ketidakpastian

sebelum

pelaksanaan perizinan berusaha untuk kegiatan

Undang-Undang

Sumber

Daya

Air yang artinya berkelindan dengan asas
sebagaimana dimaksud angka 2, UndangUndang Sumber Daya Air seharusnya menjadi
acuan atau landasan hukum dalam hal
kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air
pada kawasan suaka alam maupun kawasan
pelestarian alam.
c. Berdasarkan analisis di atas, maka pengaturan
perizinan

berusaha

bidang

konservasi

sumber daya alam dan ekosistem perlu untuk
masuk ke dalam salah satu isu perubahan

18

satu

pada tingkat pembahasan perubahan UU

menegaskan bahwa peraturan yang lebih
khusus mengecualikan peraturan yang lebih

antara

harmonisasi peraturan perundang-undangan

usaha

Undang Sumber Daya Air;
Asas

perundang-undangan

tersebut perlu ada upaya untuk melakukan

pemanfaatan air bertentangan dengan Undanga.

Ketidakharmonisan

kompleks sehingga untuk menghindari hal

Pemerintah

kegiatan

peraturan

lainnya.

berbeda akan menimbulkan masalah yang

ketentuan

Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan
perizinan

dengan

pada tingkat yang sama atau tingkat yang

undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi.
Berdasarkan

Peraturan perundang-

undangan yang baik adalah yang harmonis
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di

kawasan

konservasi

hukum

dalam

usaha pemanfaatan air di kawasan konservasi.
Adanya permasalahan yuridis di atas, hendaknya
untuk menghindari ketidakharmonisan antara satu
peraturan perundang-undangan dengan peraturan
perundang-undangan

lainnya

pada

tingkat

yang

sama atau tingkat yang berbeda, perlu dilakukan
harmonisasi

peraturan

perundang-undangan

pada tingkat pembahasan perubahan UU KSDAHE
kedepannya demi mewujudkan peraturan perundangundangan yang baik di Indonesia.
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MENYONGSONG HUTAN JAWA YANG PRODUKTIF,
ADIL, DAN BERKELANJUTAN
Oleh : Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.
(Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

KHDPK

seluas 1.246 Ha dan sarana transportasi seluas 225 Ha
(KLHK, 2020). Kondisi tersebut membuka kesadaran
bersama untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan
hutan di Pulau Jawa yang sebagian besar dikelola oleh
Perum Perhutani.
Selama

ini

belum

ada

terobosan

kebijakan

dari Pemerintah Pusat untuk mengatasi tingginya
permasalahan masyarakat di kawasan hutan yang
dikelola Perum Perhutani yang dimaksudkan agar
Perhutani fokus ke bisnis usahanya. Sebab, kinerja
ekonomi yang dicerminkan dari laba perusahaan
cenderung mengalami kenaikan seperti pada tahun
Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.

H

2021 terdapat keuntungan sebanyak 405 Miliar,
namun kinerja sosialnya masih menunjukkan masih

utan di Pulau Jawa mempunyai peran sebagai

tingginya kejadian pencurian kayu dan bibrikan

penyangga ekosistem Pulau Jawa, di sisi lain hutan

hutan serta pungutan-pungutan kepada masyarakat.

di Pulau itu juga mengalami tekanan yang luar biasa

Kinerja sosial program pemberdayaan masyarakat

dari masyarakat akibat perkembangan penduduk, se-

di sekitar dan di dalam kawasan hutan Pulau Jawa

hingga hutan di Pulau Jawa juga dituntut untuk mem-

berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan

berikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar

menurunkan konflik lahan, tetapi masih memerlukan

hutan dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional

beberapa perbaikan. Kinerja ekologi dicerminkan

(Ekawati dkk, 2015).

dari angka deforestasi yang terjadi, menunjukkan

Angka kemiskinan di Pulau Jawa sebanyak 14 juta
orang atau 52% dari total penduduk miskin nasional
sebanyak 26,5 juta penduduk (BPS, 2021). Disisi lain
hutan di Pulau Jawa juga harus berfungsi ekologis. Data
dari BNPB selama 200 tahun terakhir menunjukkan
ada peningkatan kejadian bencana banjir dan tanah
longsor di Pulau Jawa. Berdasarkan data lahan kritis
di Pulau Jawa seluas 2.181.919 Ha yang berada di dalam
kawasan hutan seluas 472.279 Ha dan di luar kawasan
hutan seluas 1.709.636 Ha (Ditjen PDASRH, 2022).
Selain itu, terdapat penggunaan kawasan lain di luar
kegiatan kehutanan antara lain pemukiman seluas
7.235 Ha, tambak seluas 31.112 Ha, pertambangan
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bahwa pada hutan produksi terjadi penurunan angka
deforestasi, sebaliknya terjadi peningkatan angka
deforestasi di hutan lindung, sehingga perlu perbaikan
pengelolaan hutan yang selama ini berlangsung
Perbaikan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di
Jawa tersebut telah diatur dalam Undang Undang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021
tentang penyelenggaraan kehutanan pasal 125 ayat
(7), yang menyatakan bahwa kawasan hutan lindung
dan kawasan hutan produksi yang tidak dilimpahkan
penyelenggaraan

pengelolaannya

kepada

Badan

Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan ditetapkan
sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus

Artikel Utama
untuk

kepentingan

Perhutanan

Penataan

transisi dan transformasi usulan IPHPS dan KULIN KK

Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan kawasan

ke sistem persetujuan pengelolaan perhutanan sosial

hutan (Konflik tenurial, Konflik misal pemukiman,

juga diatur agar tetap mengedepankan pelayanan

pertanian,

kepada

perkebunan,

Sosial,

pertambangan,

lahan

pengganti, hutan cadangan, hutan pangonan, proses
TMKH), penggunaan kawasan hutan (IPPKH, PPKH,
Lahan kompensasi), Rehabilitasi hutan (RHL, Lahan
kritis),

Perlindungan

hutan

(kriteria

lindung),

pemanfaatan jasa lingkungan (kerja sama) yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
KHDPK dengan instrumen rehabilitasi juga akan
mengatasi 46% lahan kritis di Pulau Jawa. Proses
identifikasi lapangan yang semakin baik akan mampu

masyarakat.

Seluruh

usulan

masyarakat

yang hingga saat ini belum memperoleh persetujuan
juga telah dimasukkan ke dalam konsep KHDPK dan
terbuka masa transisi 1 tahun untuk komunikasi
dengan pemerintah.
Keresahan oleh sebagian karyawan Perhutani
dengan adanya SK KHDPK juga telah dipikirkan oleh
Pemerintah. Sumber daya manusia yang melimpah
tersebut justru memungkinkan terjadinya pengelolaan
Perhutanan Sosial secara intensif dengan memperkuat
Unit Perhutanan Sosial (UPS) yang akan segera

menjamin perlindungan ekologis hutan di Pulau Jawa

terbentuk di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

secara terukur dan terintegrasi. Pelibatan sebanyak

Barat dan Banten.

mungkin masyarakat desa di sekitar hutan diharapkan

Karyawan

Perhutani

mampu mengakselerasi fungsi pelestarian lingkungan

menjadi

secara berkelanjutan.

pengembangan

Pasca penetapan SK 287 Tahun 2022, Pemerintah
mempersiapkan penyusunan Peraturan Menteri LHK
dalam mengakomodir dinamika dan fakta di lapangan
dalam bentuk pedoman untuk KHDPK secara umum
termasuk di dalamnya Perhutanan Sosial.

Indonesia

Pengelolaan

(AP2SI)

Sosial

masukan

dari

KPS yang disampaikan ke KLHK pada tanggal 24
Mei 2022 antara lain berbunyi status dan kedudukan
pengelola Perhutanan Sosial yang telah menerima
SK dan kemungkinan terhadap perubahan skema/
pengelolaan Perhutanan Sosial, prioritas pemanfaatan
atau pengelolaan hutan di KHDPK, skema/bentuk
pengelolaan, proses, tata laksana, tata waktu dan
berbagai hal lainnya berkenaan dengan pengajuan
permohonan Perhutanan Sosial (baik di wilayah
KHDPK maupun di wilayah kerja Perum Perhutani).
dalam

norma

yang

sedang

system.

Sebanyak

Sosial

melalui

dengan
learning

sembilan

modul

pelatihan telah dikembangkan oleh BP2SDM KLHK
sesuai dengan tingkat kebutuhan dan proyeksi jangka
panjang. Para Pendamping yang dinyatakan lulus juga
dapat menjemput bola dengan mengajukan di mana
Aset Perhutani berupa tanaman masa tebang,

kelompok tani hutan Jawa baik dari LMDH maupun

Bahwa

Perhutanan

kompetensi

Perhutani dapat memanfaatkan, mengamankan dan

Perhutanan

menghimpun

management

bertransformasi

lokasi yang diinginkan sesuai potensi setempat.

KHDPK DENGAN INSTRUMEN
PERHUTANAN SOSIAL
Asosiasi

Pendamping

akan

disusun

berpedoman pada norma pada PerMenLHK nomor 9
tahun 2021 tentang pengelolaan Perhutanan Sosial.
Skema IPHPS dan KULIN KK akan bertransformasi
menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa
(HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Proses

memelihara tanaman tersebut. Terhadap aset tetap
berupa masa tebang yang berada pada areal KHDPK dan
telah diberikan persetujuan pengelolaan Perhutanan
Sosial, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan
Sosial berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan
kesepakatan bersama. Sedangkan, aset-aset Perhutani
berupa bangunan pada KHDPK Perhutanan Sosial
dipergunakan untuk mendukung operasional Unit
Perhutanan Sosial (UPS) di daerah.
UPS melakukan fasilitasi masyarakat di tingkat
tapak dengan metode kerja bareng jemput bola yang
mampu mempercepat proses sekaligus memudahkan
masyarakat mendapatkan persetujuan pengelolaan
Perhutanan

Sosial

dan

pendampingan

pasca

persetujuan secara intensif. Sebab, pada satu UPS akan
terdapat sekitar 25 orang yang dilengkapi dengan peta
kerja pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayahnya
dan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) yang
bertumpukan pada aspek ekologi, sosial dan ekonomi.
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Penerapan Integrated Area Development (IAD)
di Kabupaten Lumajang dapat dijadikan contoh
bagaimana pengembangan wilayah yang berbasis
Perhutanan Sosial secara ideal. Terdapat lima sub
program yang dikerjakan secara paralel pada IAD
Kabupaten
agroindustri,

Lumajang

meliputi

interkoneksi

agrosilvopastura,

wisata,

pemulihan

hutan di Pulau Jawa akan semakin produktif, adil, dan
berkelanjutan.

RAPERPRES
Saat ini Pemerintah juga sedang menyusun
Raperpres

Perencanaan

Pengelolaan

Perhutanan

Terpadu
Sosial

yang

Percepatan
dilakukan

danau berbasis agrikultur, hingga akses Hutsos dan

secara terkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga

redistribusi lahan.

Pemerintah non-kementerian yang bidang tugasnya

Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari yang

terkait dengan substansi yang akan diatur dalam

berjumlah 367 KK dengan area pengelolaan seluas 564

Raperpres

tersebut

dan

hektar, mampu melahirkan pendapatan ekonomi yang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

tinggi dari komoditas kayu sengon, pisang kirana,

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

talas, serta susu sapi. Tercatat pendapatan bersih dari

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Peraturan

kayu sengon menyentuh angka Rp. 9.327.150.000/

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

tahun, pisang kirana Rp. 515.970.000/tahun, talas Rp.

Pelaksanaan

196.560.000/tahun dan susu sapi Rp. 6.332.974.200/

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

tahun. Artinya, KTH Wono Lestari mampu meraup

Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Rp. 16.372.654.299 per tahun per 367 KK atau Rp.

Presiden Nomor 76 Tahun 2021.

Undang-Undang

Perundang-undangan

Nomor

12

Tahun

3.717.678 per bulan per KK. Hal ini memungkinkan

Raperpres ini mengatur percepatan pengelolaan

karena di Kabupaten Lumajang tersedia off taker antara

Perhutanan Sosial termasuk di areal KHDPK antara

lain Perum Perhutani, PT. Sewu Segar Primatama, PT.

lain percepatan distribusi akses, pendampingan dan

Maksindo Karya Anugrah serta NESTLE. Kesuksesan

peningkatan kualitas Kelompok Usaha Perhutanan

Perhutanan Sosial ini diharapkan dapat diduplikasi ke

Sosial (KUPS) agar selaras dan terintegrasi dengan para

wilayah lain di Pulau Jawa dengan adanya regulasi yang

pihak khususnya Kementerian/Lembaga terkait dan

semakin pro rakyat, pro ekonomi dan pro lingkungan.

Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat

Melalui KHDPK dan Perhutanan Sosial, pengelolaan

sejahtera hutan lestari.
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KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS
(KHDPK), PENENTU MASA DEPAN HUTAN JAWA 1
TINJAUAN KONSTRUKTIF KRITIS SECARA INDEPENDEN 2
Oleh : Dr. Ir. Haryadi Himawan, M.B.A.
(Mantan Tenaga Ahli Menteri LHK)

I. PENGANTAR

Bagaskara Maner Kawuryan yang artinya Matahari

T

ahun 2020 an
saat

wabah

pandemi Covid sedang galak-galaknya dan di masyarakat

sedang

memanas isu Undang-undang Cipta

Dr. Ir. Haryadi Himawan, M.B.A.

Kerja,

penulis

mempunyai

ban-

yak waktu

untuk

berpikir dan mer-

enung, antara lain kilas balik perjalanan hutan Jawa
sekaligus juga kilas balik perjalanan karir. Dari ini timbul keinginan untuk mendirikan LSM dengan nama
Bersahabat Selamatkan Hutan Jawa (disingkat BERSAHAJA), yang sudah mendapat pengukuhan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KUMHAM) Nomor
AHU-0009882.AH.01.04. Tahun 2021 tanggal 09 April
2021. Lembaga ini merupakan alat perjuangan penulis
secara organisatorits dalam perjuangan penyelamatan
hutan Jawa. Strategi penulis selain membangun dan
memperluas jejaring, juga diawali dengan menulis kajian tentang hutan Jawa.
Berangkat dari visi Lembaga Bersahaja, dengan

Bersinar Terang3 , yang merupakan kejayaan Majapahit
karena kehebatan Maha Menteri Gajah Mada sebagai
gambaran kecerahan cahaya masa depan hutan Jawa.
Sebaliknya Lintang Kemukus Dini Hari penulis kutip dari
punahnya Dukuh Paruk Banyuman karena kebodohan
tokoh panutan yang diikuti masyarakatnya4. Dengan
berpikir Learning From The Future, penulis mencoba
mengkaji nasib masa depan hutan Jawa akan cerah
seperti kejayaan Majapahit atau punah seperti nasib
Dukuh Paruk.
Sesuai

permintaan

redaktur

Majalah

Rimba

Indonesia (MRI) per telepon 2 minggu lalu, bahwa
penulis diminta mengisi tulisan berjudul KHDPK
di Majalah Rimba Indonesia (MRI), maka penulis
mengambil satu Bab dari kajian di atas, tentu dengan
diperkaya dengan substansi dari Bab-bab yang lain.
Dalam tulisan yang akan dimuat di MRI, penulis
mengambil judul : KHDPK, Penentu Masa Depan Hutan
Jawa.
Keinginan

menulis

ini

dilandasi

dengan

keprihatinan penulis atas kondisi hutan Jawa terkini
yang dihubungkan dan sekaligus dipicu oleh perubahan
politik kehutanan negara dan politik kehutanan
pemerintah dalam kebijakan kehutanan sebagaimana
dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun
2020

tentang

Cipta

Kerja

dengan

turunannya

memohon izin dan ridho Allah Yang Maha Berilmu,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang

maka demi bakti Negeri Bumi Pertiwi dengan dilandasi

Kehutanan beserta Peraturan Menteri LHK Nomor

idealisme konsep diri sebagai Rimbawan Pejuang

7

Pemikir dan Rimbawan Pemikir Pejuang, penulis akan

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan

mulai kajian yang berjudul Masa Depan Hutan Jawa

Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan

: Bagaskara Manjer Kawuryan atau Lintang Kemukus

Hutan; dan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun

Dini Hari. Penulis sengaja memilih bahasa konotasi

2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Untuk

Tahun

2021

tentang

Perencanaan

Kehutanan,

Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry

23

Artikel Utama
Perhutanan Sosial di Jawa diintegrasikan dengan

juga bergerak menentang. Pada saat itu Menteri LHK

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK),

masih terbuka untuk komunikasi dengan pihak yang

yang dieksekusi dengan terbitnya Keputusan Menteri

tidak sepakat seperti 4 P, dengan dialektika yang masih

LHK Nomor. SK. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022

terpelajar dan sehat. Pada bulan Oktober 2017, Fakultas

tanggal 5 April 2022 Tentang Penetapan KHDPK Pada

Kehutanan UGM mengadakan diskusi publik terbuka

Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan

yang menghadirkan aktivis pro PS, yaitu Prof San Afri

Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa

Awang (Pakar Perhutanan Sosial) dengan didampingi

Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat,

Prof. Maria (pakar Hukum Agraria), dengan Rimbawan

Dan Provinsi Banten. Meskipun SK. 287 oleh pejabat

yang dianggap pro Perhutani, yaitu Dr. Haryadi

Kementerian LHK dinyatakan belum resmi dan belum

Himawan, M.B.A. (waktu itu masih menjabat TA

ada peta lampiran, namun dalam praktiknya, sudah

Menteri LHK dan baru saja diangkat sebagai anggota

dipakai oleh kelompok masyarakat tertentu untuk

Dewan Pengawas Perum Perhutani), didampingi Ir.

membuka hutan di lapangan.

Daniel (ADM Perhutani KPH Bojonegoro). Moderator

Sementara disisi lain hutan Jawa juga menjadi
ekosistem penyangga kehidupan pulau Jawa dengan

adalah Dr. Heri Santoso, Antropolog Kehutanan.
Dalam suasana dialektika

publik yang masih

populasi penduduk terkini 152 juta (hasil sensus 2020)

hangat, pada tanggal 9 Juni tahun 2017, Menteri LHK

dengan segala kebutuhannya : pangan, lahan, papan

menerbitkan Peraturan Menteri Nomor P.39/MENLHK/

dan energi serta lingkungan yang sehat. Persoalan

SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial Di

lain yang juga urgen adalah komitmen Presiden Joko

Wilayah Kerja Perum Perhutani, yang diundangkan

Widodo dalam mengatasi krisis iklim yaitu kebijakan

tanggal 4 Juli 2017. Suasana menjadi heboh, terjadi

Net Sink Folu 2030 menuju zero emission 2060, dengan

perlawanan orang-orang Perhutani. Di lapangan secara

konteks apabila hutan Jawa yang luasnya relatif kecil

masif

dibandingkan luar pulau Jawa dan kondisi yang sudah

antara lain Rejo Semut Ireng, Omah Tani dan aktivis

tertata saja mengalami deforestasi dan degradasi

perhutanan sosial, Fikriyah. Kelompok ini membentuk

apalagi kondisi hutan luar Jawa yang belum ditata

Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial/KTH PS,

secara mantap.

dipihak lain ada perlawanan dari sebagian Lembaga

Obsesi
Bersahaja

penulis
adalah

sesuai

dengan

visi

menyadarkan

muncul kelompok masyarakat pendamping,

Lembaga

Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang selama ini dibina

pemegang

Perhutani. Dampaknya di masyarakat terbelah, antara

kewenangan dan Rimbawan pemangku kepentingan

KTH PS dan LMDH. Hal yang lebih parah sebagian

untuk mencegah kehancuran hutan Jawa karena buta

besar anggota KTH PS bukan berasal dari anggota

nurani dan tiadanya kebanggaan kehormatan profesi

LMDH karena LMDH dianggap tangannya orang-

rimbawan.

orang Perhutani yang diduga mengatur sewa menyewa

II. LATAR BELAKANG KHDPK

terselubung

dalam

program

Pengelolaan

Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM) di lapangan. Disamping

Bulan Januari tahun 2015, penulis diangkat

itu dikalangan birokrasi LHK juga berkembang narasi

menjadi Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup

Perum Perhutani merupakan negara dalam negara.

dan Kehutanan (LHK) Bidang DAS dan KSDAE yang

Pada saat heboh tersebut, 4P mengambil langkah

masih memungkinkan komunikasi dengan Yunior-

hukum dengan mengajukan Yudicial Review, yang oleh

yunior yang masih aktif. Akhir tahun 2016 an, di

Mahkamah Agung permohonan 4 P ini ditolak karena

internal Kementerian mulai berkembang isu ijin

dianggap tidak mempunyai legal standing yang kuat.

Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani,
yang kemudian meluas. Sebagian masyarakat sipil
mulai masuk mendukung kebijakan ini. Sementara
pensiunan Perhutani (4P) bersama rimbawan lainnya
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Dalam pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial di
Jawa, pemerintah menerapkan dua skema, yaitu :
1.

IPHPS yang diatur dalam Peraturan Menteri

Artikel Utama
LHK P.39 sebagaimana diuraikan di atas,
2.

Pengakuan

dan

Perlindungan

merupakan areal dengan kegiatan bersama
masyarakat termasuk kebijakan perhutanan

Kemitraan

sosial.

Kehutanan (kulin KK) yang diatur dalam
Peraturan Menteri LHK P.83, yang berlaku di

3)

Dengan

kondisi

tersebut

mohon

pertimbangan persetujuan Bapak Presiden

seluruh Indonesia.

untuk

Dalam praktik kebijakan Kulin KK dapat berjalan,
karena merupakan perbaikan dan pengembangan
program PHBM yang dirintis lama oleh Perhutani,

pengaturan

dalam

Rencana

PP

Pelaksanaan UUCK 11/2020.
•

PP mengatur ulang perintah untuk areal yang

termasuk pelakunya sebagian besar bekas LMDH.

dikelola oleh Perhutani yaitu areal produksi

Sedangkan IPHPS pelakunya sebagian besar adalah

700 ribu ha dan areal hutan lindung (yang

KTH yang dibentuk oleh kelompok pendamping

tegakannya masih baik) dapat dikelola oleh

yang dikukuhkan oleh Desa, namun sebagian bukan

Perhutani

penggarap areal hutan selama itu dalam program

gondorukem, atau 1 (satu)-1,2 (satu koma

PHBM.

dua) juta ha akan menjadi areal Kelola Perum

Fakta

keterbelahan

seperti

ini

menjadi

Dari perspektif pemerintah, mencermati dokumen
Rapat terbatas dengan Presiden RI tanggal 3 November

•

untuk ekowisata guna diusahakan masyarakat

Perum Perhutani sebagai berikut5: Pengaturan tentang
wilayah Kelola Perhutani perlu diatur secara khusus
karena masalah lapangan yang cukup kompleks

dengan perhutanan sosial.
•

oleh pemerintah untuk keperluan alokasi

sasaran hutan sosial karena pola-pola lama oknum
berkurang

sedikit,

namun

berlangsung

menimbulkan

perhutanan sosial.

walau
konflik

•

horizontal.
Adapun rencana pengaturan terhadap Perhutani,

sama dengan Perhutani mengelola 2,2 juta
ha dengan pola PHBM, dengan total anggota
terlibat 6,3 juta orang. Dari pendapatan PHBM
2,7 Triliun kontribusi dana bagi hasil kepada
masyarakat hanya sebesar 252 milyar Rp sejak
2002 hingga 2014,
2)

tidak

lagi

mengurus

urusan

bersama masyarakat, bagi hasil rakyat, dll.
Jadi Perhutani akan fokus pada bisnis yang

Luas areal Kelola Perhutani 2,4 juta ha. Data
tahun 2015 mencatat ada 5.278 LMDH bekerja

Perhutani

hutan sosial atau urusan pengelolaan hutan

antara lain :
1)

Dengan demikian sekitar 1,2 – 1,4 juta ha akan
merupakan Kawasan hutan yang dikelola

dan menghambat untuk kemajuan serta pencapaian
terus

Areal hutan lindung yang sudah rusak akan
hutan sosial, karena view yang bagus dan baik

LHK mengusulkan kepada Presiden RI terkait dengan

masih

terpentin/

menjadi wilayah Kelola pemerintahan untuk

tahun 2019 yang beredar di media sosial, Menteri

yang

pemanfaatan

Perhutani.

penyebab tersendatnya pelaksanaan IPHPS.

Perhutani

untuk

produktif.
Dengan

melihat

substansi

pointer-pointer

ratas tersebut, rupanya ditindaklanjuti dengan PP
23 Tahun 2021 yang didalamnya termasuk mengatur
KHDPK. Pemerintah menganggap KHDPK merupakan
kebijakan transformatif, kebijakan ini akan mengubah
sejarah pengurusan hutan Jawa yang sudah ditata
selama 150 tahun, sejak diurus oleh Dienst Boswazen

Dari sisi perusahaan hanya seluas 700 ribu

(Dinas

ha hutan yang produktif dikelola Perhutani.

Belanda), berlanjut kepada Jawatan Kehutanan pada

Seluas 900 ribu ha adalah hutan lindung dan

era paska Indonesia Merdeka sampai dengan tahun

100 ribu ha merupakan areal konflik. Seluas

1960. Sejak tahun 1961 bersamaan dengan terbitnya

700 ribu ha merupakan areal adaptif yang

Undang-undang pembentukan perusahaan negara,

Kehutanan

Pemerintah

Kolonial
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dibentuk Perusahaan Negara Perhutani oleh Presiden

Hutan Produksi; dan c. penutupan Hutannya bukan

Sukarno pada tanggal 29 Maret 1961 berlanjut dengan

berupa Hutan primer. (4) Penetapan KHDPK ditetapkan

Perusahaan Umum Perhutani sejak tahun 1972 dan

oleh Menteri.

tahun 1978 sampai sekarang yang tetap mendapat

Pasal 125 ayat (1) : Pemerintah Pusat dapat

pelimpahan wewenang mengelola Sebagian besar

melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan Hutan

hutan Jawa.

kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan.

Dengan narasi latar belakang diuraikan di atas,

Ayat (2) : Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada

maka penulis menyingkat menjadi judul : “KHDPK,

ayat (1) kepada badan usaha milik negara bidang

Penentu Masa Depan Hutan Jawa”.

Kehutanan meliputi pengelolaan Hutan pada sebagian
Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan

III. KHDPK DAN IJIN PERHUTANAN
SOSIAL (IPHPS), SUBTANSI DAN PRAKTIK LAPANGAN
A.

Pengertian KHDPK secara lengkap dalam bahasa
peraturan dikutip dari PP 23/2021 pasal 108 ayat
(1), pasal 112, pasal 125 ayat (1) sampai dengan (4).
Pasal 108 ayat (1) menyatakan untuk tujuan tertentu
Kawasan Hutan dapat ditetapkan sebagai: a. Kawasan
Hutan dengan tujuan khusus (KHDTK); b. Kawasan
Hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK); atau
c. Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan. Ayat
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri.
112

pengelolaan

ayat

(1)

khusus

Kawasan

Hutan

sebagaimana

dengan

dimaksud

dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk
kepentingan:

a.

Perhutanan

Sosial;

b.

Penataan

Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan
Hutan; c. Penggunaan Kawasan Hutan; d. rehabilitasi
Hutan; e. Perlindungan Hutan; atau f. Pemanfaatan Jasa
Lingkungan. Ayat (2) Penetapan KHDPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada areal yang tidak
dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha
milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan
Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi
dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.
Ayat (3) Penetapan KHDPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. tidak
mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan; b. tidak
mengubah bentang lahan pada Hutan Lindung atau
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Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi
Banten. Ayat (3) Direksi badan usaha milik negara
bidang

Kehutanan

yang

mendapat

pelimpahan

penyelenggaraan pengelolaan Hutan sebagaimana

KHDPK

Pasal

Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah,
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dimaksud pada ayat (1), membentuk organisasi
kesatuan pemangkuan Hutan dan menunjuk kepala
kesatuan

pemangkuan

Hutan.

Penyelenggaraan

pengelolaan Hutan oleh badan usaha milik negara
bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak termasuk kewenangan publik.
Pasal

301

menyatakan

pada

saat

Peraturan

Pemerintah ini mulai berlaku, yaitu ayat h : Pasal
3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perusahaan
Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1241, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam narasi peraturan tersebut ada dua hal
yang menarik yaitu, pertama, “Penetapan KHDPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada
badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada
sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan
Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat,
dan Provinsi Banten. Kedua, . ayat (3) Direksi badan
usaha milik negara bidang Kehutanan yang mendapat
pelimpahan

penyelenggaraan

pengelolaan

Hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk
organisasi kesatuan pemangkuan Hutan dan menunjuk
kepala kesatuan pemangkuan Hutan. Padahal fakta
sejarah, pengelolaan hutan Jawa yang tertata dalam

Artikel Utama
sistem KPH sampai dengan petak sebagai unit

•

Provinsi Jawa Timur seluas 502.032 ha (Lima

pengelolaan terkecil pengelolaan hutan Jawa sudah

ratus dua ribu tiga puluh dua hektar) yang

melalui pembelajaran ilmu kehutanan cukup lama

berada pada Kawasan Hutan Produksi seluas

sejak tahun 1897 sampai sekarang.

286.744 ha (seratus tiga puluh enam ribu

Sementara

itu,

fakta

menunjukkan

dua ratus tiga puluh Sembilan) dan Kawasan

sesuai

Hutan Lindung seluas 66.749 ha (Enam puluh

dengan regulasi UU 41/1999 pasal 4, 10, 21 beserta

enam ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan

penjelasannya yo PP No. 30 tahun 2003 tentang
Perum

Perhutani,

yang

diterbitkan

hektare).

sehubungan

berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan yo PP No. 72 Tahun 2010 tentang

•

Perum Perhutani, sebagai turunan Undang-undang

delapan hektar) yang berada pada Kawasan

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Hutan Produksi seluas 136.239 ha (seratus

Negara bahwa, Kawasan Hutan Produksi dan Hutan

tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh

Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa

Sembilan) dan Kawasan Hutan Lindung seluas

Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten

66.749 ha (Enam puluh enam ribu tujuh ratus

dilanjutkan penugasannya kepada Perum Perhutani.
Sedangkan jika menengok sejarah, pengelolaan hutan
Jawa

ditangani oleh Boswazen (Jawatan Kehutanan

empat puluh Sembilan hektare).
•

ratus empat puluh empat hektar) yang berada

paska kemerdekaan, dan BPU Perhutani/PN. Perhutani

pada Kawasan Hutan Produksi seluas 163.427

sejak tahun 1961.

ha (seratus enam puluh tiga ribu empat ratus

menurut penulis,

dua puluh tujuh ribu) dan Kawasan Hutan

ada dua hal yang harus menjadi concern Perwira

Lindung seluas 175.517 ha (seratus tujuh

Rimbawan Indonesia : pertama, dapat dimaknai hutan

puluh lima ribu lima ratus tujuh belas ribu

Jawa ditata lagi mulai dari nol dengan ada kalimat

hektare).

“areal yang tidak dilimpahkan” yaitu bahwa KHDPK
merupakan sebagian Kawasan hutan produksi dan

Provinsi Jawa Barat Tengah seluas 338.944 ha
(tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan

Era Kolonial) dilanjutkan ke Jawatan Kehutanan Jawa

Berdasarkan narasi di atas

Provinsi Jawa Tengah seluas 202.988 ha (dua
ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh

•

Provinsi Banten seluas 59.978 ha (lima puluh

hutan lindung wilayah kerja Perum Perhutani yang

Sembilan ribu sembilan

ditata ulang sehingga tidak lagi di bawah kewenangan

delapan hektar) yang berada pada Kawasan

kelola Perum Perhutani, dan menjadi kelola langsung

Hutan Produksi seluas 52.239 ha (lima puluh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”;

dua ratus ribu tiga puluh Sembilan hektar)

dan kedua, ilmu kehutanan yang diajarkan di

dan Kawasan Hutan Lindung seluas 7.740 ha

Fakultas Kehutanan khususnya pengelolaan hutan

(tujuh ribu tujuh empat pupuh ribu hektare).

(Inventarisasi, Petak, Perencanaan, Pengaturan Hasil,
dan manajemen serta KPH) dianggap sudah tidak
layak lagi.
Untuk mengeksekusi PP 23/2021 pasal 112 ayat
(4) dan Pasal 125 ayat (7), Menteri LHK RI dengan
Keputusan

Nomor

SK.

287/MENLHK/SETJEN/

PLA.2/4/2022 telah menetapkan KHDPK pada sebagian
Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan
Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Dan Provinsi
Banten seluas 1.103.941 ha (satu juta seratus tiga ribu
Sembilan ratus empat puluh satu hektare), dengan
perincian :

ratus tujuh puluh

Dalam SK 287 di atas tidak dilampiri peta,
sehingga untuk luas lokasi dan luas secara rinci sampai
saat kajian ini dibuat masih belum jelas ataupun masih
dalam proses di Kementerian LHK. Dalam refleksi
akhir tahun 2021, Dirjen PSKL menyampaikan usulan
KHDPK untuk perhutanan Sosial PIAPS Revisi VII seluas
1,023 juta ha. Adapun KHDPK untuk kepentingan lain
(Perhutanan Sosial; Penataan Kawasan Hutan dalam
rangka Pengukuhan Kawasan Hutan; Penggunaan
Kawasan Hutan; Rehabilitasi Hutan; Perlindungan
Hutan; atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan juga belum
jelas.
Dengan posisi demikian, KHDPK akan merubah
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secara mendasar pengurusan hutan Jawa menjadi dua

produk politik hukum pemerintah, bukan politik

skema pengelolaan hutan yaitu :

hukum Negara.

1)

Skema KHDPK di bawah kelola langsung
Birokrasi

Kementerian

LHK,

untuk

IPHPS

kepentingan : Perhutanan Sosial; Penataan

Pemerintahan Kabinet Kerja Jilid 1 (2014 – 2019)

Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan

telah mengenalkan kebijakan Perhutanan Sosial (PS)

Kawasan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan;

di wilayah kerja Perum Perhutani (IPHPS dan Kulin

Rehabilitasi Hutan; Perlindungan Hutan; dan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
2)

B.

KK) berdasarkan kebijakan Menteri LHK yang tertuang
dalam Peraturan Nomor P. 39/MENLHK/SETJEN/

Skema Korporasi berupa Perusahaan Umum

KUM.1/6/2017 tanggal 9 Juni 2017. Peraturan ini

Perhutani, yang lebih mengedepankan bisnis

menabrak PP 6 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa

produktif, yang dalam hal ini ada pertanyaan

di atas areal yang telah dibebani hak pengelolaan atau

“Satire”,

ijin, tidak boleh lagi ada ijin lain. Kinerja penerbitan ijin

Perum

Perhutani

akan

fokus

menghasilkan uang atau Merawat Mesin
penghasil uang ?.

PS di atas sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai
515 unit untuk 150,000 KK meliputi luas 255.355, 91

Pada tataran mikro lapangan/tapak akan terjadi

ha. Dari angka ini yang dapat dilaksanakan di lapangan

perubahan sistem Kesatuan Pemangkuan/Pengelolaan

adalah PS Kulin KK, sedangkan IPHPS hanya sebagian

Hutan yang telah melalui pembelajaran sejak akhir

kecil.

abad 20 serta dikonsolidasikan dengan terbitnya

Namun demikian, praktik IPHPS dan alih Kelola

Bosordonansi Jawa Madura 1927 (Undang-undang

lain di wilayah kerja Perum Perhutani yang dimulai

Jawa Madura Tahun 1927)

sejak tahun 2016-2017 sampai sekarang belum mampu

beserta

Bosverordening

Jawa Madura 1932 (Peraturan Hutan Jawa Madura

mengatasi

Tahun 1932). Sistem KPH hutan Jawa dengan segala

merupakan konversi tanaman hutan menjadi tanaman

kelemahannya, namun telah berhasil mengukuhkan

pangan

KPH sebagai Unit Teritorial Kawasan Hutan sampai

beberapa contoh di bawah ini, antara lain:

saat ini. Keberhasilan mana belum berhasil diadopsi
oleh KPH di Luar Jawa yang lebih berperan sebagai

1)

Era

Pemerintahan

Perluasan

tanaman

deforestasi,
kentang

sebagian
dengan
(pangan)

(Wilayah hutannya KPH Pekalongan Timur).

Boswazen era kolonial berlanjut paska kemerdekaan
Kehutanan,

menambah

bahkan

Terbis, Desa Gerlang, Kabupaten Batang

Sistem pengurusan hutan Jawa ini berlaku sejak
jawatan

artinya

deforestasi

sekaligus mematikan tanaman Pinus di Blok

unit kelola administratif.

menjadi

problem

2)

Kegagalan integrasi tambak dan rehabilitasi

Sukarno paska dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi

Mangrove dalam IPHPS di Kecamatan Muara

BPU Perhutani untuk Provinsi Jawa Tengah dan

Gembong, Kabupaten Bekasi (Wilayah Hutan:

Provinsi Jawa Timur (Kecuali Kawasan Konservasi),

Petak 13 dan 14, RPH Tingkil, BKPH Ujung

Era Suharto menjadi Perum Perhutani

untuk Jawa

Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten (diluar
kawasan Konservasi). Pada era Reformasi bahkan
dikuatkan

dengan

terbitnya

Karawang, KPH Bogor).
3)

Pembabatan Tanaman Kayu putih di KPH
Gundih

Undang-undang

seluas

300

ha,

diganti

dengan

Nomor 41 Tahun 1999 , pasal 4, pasal 10 dan pasal

tanaman pangan jagung pipil (Terjadi Tahun

21 beserta penjelasannya yang memberikan secara

2018-19).

eksplisit mandat pengelolaan hutan Jawa. Mandat ini
dituangkan ke dalam PP Perum Perhutani sejak PP
Nomor 30 Tahun 2003 sampai dengan PP Nomor 72
Tahun 2010.
Dari narasi di atas, maka KHDPK merupakan
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4)

Deforestasi hutan di RPH Maitan dan RPH
Godo, KPH Pati seluas 1000 ha menjadi
tanaman Jagung Pipil dalam waktu 2 tahun
(Tahun 2018-2019) karena pembuka hutan
akan mengusulkan sebagai IPHPS.

Artikel Utama
LAMPIRAN 1 A
POSISI HUTAN JAWA TERKINI, SANDINGAN 2016 & 2020 SERTA TUTUPAN HUTAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

SANDINGAN LUAS TUTUPAN AREAL BERHUTAN PULAU JAWA
TAHUN 2016 DAN TAHUN 2020

SANDINGAN RINCIAN TUTUPAN LAHAN BERHUTAN DI KAWASAN
HUTAN JAWA TAHUN 2016 DAN TAHUN 2020
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LANJUTAN LAMPIRAN 1

Proporsi Luas Hutan/Non Hutan di DAS Ciliwung, DAS Cimanuk, DAS Cisadane, DAS Citanduy dan DAS Citarum
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Bukti-bukti di atas menunjukkan praktik alih

Perusahaan adalah penurunan luas tanaman

Kelola dari Perum Perhutani kepada pihak lain

dari 1.498.300 ha (tahun 2016) menjadi

dan IPHPS tanpa penyiapan tata Kelola yang baik,

1.372.800 ha (tahun 2020), atau seluas 126.

ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku

300 ha.

bahkan melawan hukum. Hal yang menarik faktanya

Sebagai pembanding kinerja, luas hutan milik

•

juga dibiarkan oleh pemerintah dan belum pernah di
evaluasi.

(hutan di lahan milik) juga turun dari luas

IV. ANALISIS KONSTRUKTIF KRITIS
DAN INDEPENDEN

(tahun 2020). Dengan demikian prosentase

A.

978.800 ha (tahun 2017) menjadi 410.600 ha
luas tutupan areal berhutan (Kawasan hutan
negara dan hutan milik) dari luas pulau Jawa

SUBTANTIF

20,36%, masih jauh di bawah 30%.

Untuk mewujudkan masa depan hutan Jawa yang
realistis dengan tetap mengedepankan idealisme,
harus punya baseline masa kini sebagai alas berpijak,
yang untuk kajian ini penulis menguji kebijakan
dengan kilas balik memetakan :
a.

Kondisi

hutan

Jawa

terkini

yang

sangat

memprihatinkan dan belajar dari pengalaman
empiris kasus alih Kelola hutan Jawa selama 5
tahun terakhir (Grafik, Chart dan peta lengkap
dapat diperiksa pada lampiran 1 A dan 1 B).

Pulau Jawa seluas 13.316.700 ha mempunyai
Kawasan hutan negara seluas 3.040.400 ha
(22,8%), dengan areal berhutan 2.225.700
ha (16,71% luas pulau Jawa dan 73,2% dari
Kawasan hutan). Selama 5 tahun terjadi
deforestasi

dan

degradasi

hutan

seluas

127.800 ha.
•

•

kasus alih kelola hutan Jawa selama 5 tahun terakhir
dari beberapa lokasi (Blok Terbis Desa Gerlang
Kabupaten Batang, Gundih, Pati Selatan, Muara
Gembong) : bahwa alih kelola areal hutan tanpa
penyiapan yang matang akan berdampak chaos dan
tindakan penjarahan hutan (lampiran 1).
Kondisi mendekati chaos terjadi dalam bulan Mei
dan Juni tahun 2022 ini setelah terbitnya Keputusan
Menteri

Catatan singkat kondisi hutan Jawa terkini :
•

Catatan penting singkat pengalaman empiris

LHK

Nomor

SK.

287/MENLHK/SETJEN/

PLA.2/4/2022 tanggal 5 April 2022, yang berpotensi
untuk berlanjut (Foto-foto di lampiran 2). Pejabat
resmi Kementerian LHK menyatakan SK dimaksud
belum resmi, namun dalam praktiknya sudah beredar
luas

dan

tertentu

dijadikan
untuk

dasar

kelompok

membuka

hutan

masyarakat

dengan

dalih

merupakan KHDPK. Kejadian pembukaan hutan ilegal
tersebut terjadi antara lain di KPH Pemalang dan KPH

Areal tutupan DAS berkisar antara 12% (DAS

Pekalongan Timur (Foto-foto ada dalam lampiran 2).

Ciliwung) dan 23% (DAS Solo).

Kelompok masyarakat ini mempunyai indikasi kuat

Areal kerja Perum Perhutani 2.531.500 ha
terdiri dari hutan produksi seluas 1.798.700
ha dan hutan lindung seluas 732.800 ha. Areal
berhutan tahun 2020 untuk hutan produksi
1.298.700 ha (51,2%) dan hutan lindung
530.500 ha (21%), sehingga dari areal kerja
total yang berhutan 1.831.500 ha (72,1%).
Kinerja manajemen Perum Perhutani yang
mengancam Going Concern (keberlanjutan)

bagian Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema
PS) yang dipimpin oleh Sdr. Siti Fikriyah dengan
penasihat Prof. San Afri Awang.
Kehadiran Presiden Joko Widodo beserta beberapa
Menteri dan Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 8
Juni 2022 di halaman Omah Tani (Bagian dari Gema
Perhutanan

Sosial/Gema

PS

Kabupaten

Batang

dalam acara Syukuran Hasil Bumi Bersama Presiden
Jokowi yang diselenggarakan Gema PS, ditafsirkan
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oleh sebagian masyarakat sebagai dukungan/restu

c.

Pemetaan masyarakat sipil atas pengelolaan

kegiatan Gema PS. Hal ini berpotensi dapat digoreng

hutan Jawa terkini : Perlawanan atas rezim

oleh kalangan masyarakat tertentu untuk agenda

pengelolaan hutan Jawa yang dimotori sebagian

politik.

masyarakat

Faktanya

sekarang

tumbuh

dan

meluas

kecil

berlangsung

sejak

paska

jejaring masyarakat dan mengimbangi dan melawan

Reformasi tahun 1998. Beberapa aktivis tersebut

Gema PS yang sementara ini menganggap Gema PS

sekarang menduduki posisi strategis di Lembaga

didukung penguasa, berarti akan terjadi keterbelahan

Pemerintahan

masyarakat.

Perhutani

Yang

berpotensi

menjadi

konflik

horizontal.
b.

Eksplorasi

pembelajaran sejarah pengurusan

d.

Komitmen Presiden RI dalam mewujudkan Net

pada COP 26 di Glasgow, yaitu Net Sin FOLU
2030 yang mengarah pada Net Zero Emission

untuk menyelesaikan Kawasan hutan Jawa

Tahun 2060, yang kegiatan kuncinya antara

yang tertata sebagai basis hutan lestari,

lain mempertahankan hutan yang sudah ada,

dengan kelembagaan lapangan : Kesatuan

mengurangi deforestasi, kampung Proklim dan

Pemangkuan Hutan (KPH), Bagian Kesatuan

kegiatan ekonomi hijau yang lain.

Hutan

(BKPH),

Resort

Pemangkuan Hutan (RPH) dan Petak (Satuan

e.

Keunikan dan kerentanan Pulau Jawa (Demografi,
pusat peradapan dan kluster ekosistem) : Hutan

Pengelolaan Hutan terkecil).

Jawa harus menyangga populasi penduduk Jawa

Masuknya Jepang meskipun hanya 3,5 tahun

152 juta orang, yang 24 juta diantaranya tinggal di

dan

sekitar pesisir, hal ini sangat rawan bencana.

paska

kemerdekaan

tidak

merubah

kelembagaan hutan, yang berganti hanya
nama lembaganya saja, antara lain dari

f.

dan

setelah

merdeka

menjadi

Sensitifitas politik menjelang dan paska tahun
politik 2024 :

Boswazen menjadi Ringyo Tyuoo Zimusyo,

•

Jawatan

tersebut diperkirakan 20% berada di sekitar
Kawasan hutan.

Pada tahun 1960 an berkenaan dengan
tuntutan

Sarbuksi

dan

BTI

(organisasi

•

Presiden

Joko

Widodo

adalah

seorang

onderbow PKI) agar hutan Jawa dimasukkan

Rimbawan (Alumnus Fakultas Kehutanan

reformasi agraria, dijawab oleh Presiden

UGM). Apabila terjadi kerusakan hutan karena
dampak kebijakan terkini, akan menjadi

Sukarno dengan mendirikan PN Perhutani,

legacy yang buruk untuk beliau.

yang kemudian berkembang menjadi Perum
Perhutani.

g.

Pergantian rezim pemerintahan dari Sukarno
ke Suharto dan Reformasi tidak merubah skim
pengelolaan hutan Jawa. Pada era Presiden
Joko

Widodo

baru

dilakukan

perubahan

kebijakan.
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Jumlah pemilih dalam pemilu tahun 2019
60% ada di Pulau Jawa, yang dari jumlah

Kehutanan.

•

Perum

Pemerintah kolonial perlu waktu 90 tahun

Pemangkuan

•

Pengawas

Presiden Joko Widodo juga mempunyai komitmen

2015, dengan catatan penting sebagai berikut :

•

Dewan

Sink Folu 2030 menuju Zero Emission 2060 :

hutan Jawa sejak tahun 1850 sampai dengan tahun

•

dan
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Kemungkinan penumpang gelap.

Berdasarkan

Keputusan Menteri LHK No. SK. 287 telah
ditetapkan KHDPK pada sebagian Hutan Negara
yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan
Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Dan Provinsi
Banten seluas 1.103.941 ha (satu juta seratus tiga

Artikel Utama
ribu Sembilan ratus empat puluh satu hektare),
dengan perincian untuk kepentingan :
1)

Perhutanan Sosial;

2)

Penataan

dapat dibentuk apabila sudah ada Undang-Undangnya.
A. Hamid S. Attamini mengemukakan beberapa
karakteristik PP sebagai berikut8 , antara lain :

Kawasan

Hutan

dalam

rangka

Pengukuhan Kawasan Hutan;

a.
b.

3)

Penggunaan Kawasan Hutan;

4)

Rehabilitasi Hutan;

5)

Perlindungan Hutan;

6)

Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

PP tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dulu
ada Undang-Undang yang menjadi induknya.
Ketentuan PP tidak dapat menambah atau
mengurangi ketentuan Undang-Undang yang
bersangkutan.

c.

Untuk menjalankan, menjabarkan dan atau
merinci ketentuan Undang-Undang, PP dapat
dibentuk meski ketentuan Undang-Undang
tersebut tidak memintanya secara tegas.

Hal yang perlu dicermati karena berpotensi
fraud, di SK 287 KHDPK Kementarian LHH tidak

d.

Ketentuan-ketentuan PP berisi peraturan

melampirkan petanya padahal angka luasnya sudah

atau gabungan peraturan dan penetapan; PP

dicantumkan di atas (Sekjen menyatakan belum

tidak berisi penetapan semata-mata9.

resmi, faktanya salinan ditanda tangani Kepala
Biro

Hukum).

Dengan

demikian

publik

belum

pernah tahu dari angka seluas 1.103.941 ha berapa
perinciannya masing-masing peruntukan di atas.
Dari info terpercaya terjadi negosiasi KHDPK untuk
kepentingan penataan Kawasan hutan, penggunaan
Kawasan hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
Sementara isu yang santer di publik atau sengaja
digulirkan ke publik adalah KHDPK untuk Perhutanan
Sosial.
B.

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23/2021)
tentang

Penyelenggaraan Kehutanan diuraikan : “

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang

Penyelenggaraan Kehutanan.

Dengan demikian pada

klausul menimbang, PP

23/2021 menyatakan diri sebagai PP turunan UU
11/2020. Berangkat dari sini pada uraian berikut,

POSISI HUKUM KHDPK DAN KERUWETANNYA
Posisi

Pada klausul menimbang Peraturan Pemerintah

hukum

peraturan

pemerintah

secara

konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)
pasal 5 ayat 2 (sebelum dan sesudah amandemen),
yang menyatakan :” Presiden menetapkan Peraturan
Pemerintah untuk menjalankan

Undang-undang

sebagaimana mestinya .
Dalam buku Ilmu Perundang-undangan lebih
dijelaskan, antara lain7 : Sebenarnya penyebutan PP,
harus ditafsirkan secara teknis saja, sebab walaupun
Namanya PP tetapi yang membentuk adalah Presiden.
PP ini berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan
Undang-Undang atau dapat diberlakukan tanpa PP,
Undang-undang tidak dapat dieksekusi. Suatu PP baru

akan diuji pasal-pasal yang mengatur KHDPK apakah
benar merupakan turunan dari pasal-pasal UU 11/2020
Sektor Kehutanan yang mengganti/menyisipkan dan
menambah pasal-pasal terkait dalam UU 41/1999
tentang

Kehutanan

khususnya

yang

mengatur

pelimpahan pengelolaan hutan Jawa.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 , pasal
4, pasal 10 dan pasal 21 beserta penjelasannya yang
secara eksplisit memberikan pelimpahan pengelolaan
hutan Jawa kepada BUMN dalam hal ini Perum
Perhutani. Pelimpahan ini dituangkan ke dalam PP
Perum Perhutani sejak PP Nomor

30 Tahun 2003

sampai dengan PP Nomor 72 Tahun 2010 (dalam pasal
3 PP 72/2010 diuraikan melanjutkan penugasan). Pasal
4 dan pasal 10 sudah diuraikan di awal paragraf bab ini
di atas.
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Adapun

penjelasannya

Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum

menguraikan sebagai berikut : Pengelolaan hutan

(Perum) Kehutanan Negara yang isinya (1) Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf

melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk

b, meliputi kegiatan :

melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang

a.

pasal

Tata

21

hutan

beserta

dan

penyusunan

rencana

pengelolaan hutan,
b.

Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, kecuali hutan

Pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan

konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan

hutan,

lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Dengan demikian merujuk pendapat A. Hamid S.

c.

Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan

d.

Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Hutan

merupakan

Esa,

dilaksanakan

oleh

karena

dengan

sebesar-besarnya

Attamini pada paragraph di atas, PP 23/2021 khususnya
pasal-pasal yang mengatur KHDPK tidak memenuhi
kaidah-kaidah pembentukan peraturan pemerintah

Penjelasan Pasal 21 :

Maha

berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,

Amanah
itu

dasar

Tuhan

Yang

pengelolaan

hutan

akhlak

kemakmuran

mulia

rakyat.

yang baik, antara lain :
•

ada Undang-Undang yang menjadi induknya.

untuk
Dengan

PP tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dulu

•

Ketentuan PP tidak dapat menambah atau

demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan

mengurangi ketentuan Undang-Undang yang

hutan

bersangkutan.

harus

memperhatikan

nilai-nilai

budaya

masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta

Lebih

lanjut,

PP

23/2021

pasal-pasal

yang

memperhatikan hak-hak rakyat, oleh karena itu harus

mengatur KHDPK yaitu : pasal 112 ayat (4) dan Pasal

melibatkan masyarakat setempat.

125 ayat (1) : Pemerintah Pusat dapat melimpahkan

Pengelolaan

hutan

menjadi

penyelenggaraan pengelolaan Hutan kepada badan

kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah.

usaha milik negara bidang Kehutanan. Dilanjutkan

Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi

dalam Ayat (2) : Pelimpahan sebagaimana dimaksud

sosial dan lingkungan yang sangat terkait dengan

pada ayat (1) kepada badan usaha milik negara

kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas

bidang Kehutanan meliputi pengelolaan Hutan pada

yang membutuhkan pengelolaan secara khusus, maka

sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan

pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu

Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa

dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di

Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan

bidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum

Provinsi Banten. Kata-kata sebagian Hutan Negara

(Perum),

maupun

tersebut tidak terdapat dalam penjelasan pasal 21 UU

perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya

41/1999 tentang kehutanan, artinya PP 23/2021 pasal

di bawah Menteri….dan seterusnya.

125 mengurangi ketentuan Undang-Undang 41/1999

perusahaan

pada

dasarnya

jawatan

(Perjan),

Secara politik hukum, UU 11/2020 CIPTAKER

Kehutanan yang tidak diubah oleh UU 11/2020 Cipta

tidak merubah sama sekali pasal-pasal UU 41/99

Kerja. Hal ini berpotensi problem hukum yang sangat

Kehutanan yang mengatur secara eksplisit pelimpahan

krusial dan sensitif karena dapat dipelintir secara

pengelolaan hutan Jawa di atas. Perubahan terjadi

politik. UUD 1945 pasal 5 ayat 2 (sebelum dan sesudah

dalam PP 23/2021 Pasal 125 dan diperkuat dengan pasal

amandemen), menyatakan :” Presiden menetapkan

pasal 301 PP 23 Tahun 2021 ayat (3) yang mencabut

Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-

antara lain pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

undang sebagaimana mestinya.
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Di mana keruwetan posisi hukum KHDPK ?

(2 Februari 2021) sudah 1 tahun hampir 6 bulan, PP

Pertama, secara politik hukum, UU 11/2020
CIPTAKER tidak merubah sama sekali pasal-pasal
UU 41/99 Kehutanan yang mengatur secara eksplisit

pengganti PP 72/2010 juga belum muncul.
Ketiga, disaat terjadi kelemahan mendasar aspek
legal

pengelolaan

Hutan

Jawa

dengan

terbitnya

Keputusan Menteri LHK No. SK. 73/Menlhk/Setjen

pelimpahan pengelolaan hutan Jawa di atas. Perubahan

/Kum.1/2/2021,

terjadi dalam PP 23/2021 Pasal 125 dan diperkuat

Keputusan Menteri Nomor SK. 287/MENLHK/SETJEN/

dengan pasal 301 ayat (3) yang mencabut antara lain

PLA.2/4/2022 Tentang KHDPK pada Sebagian Hutan

pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4 ) dan ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan
Umum (Perum) Kehutanan Negara yang isinya, antara
lain :
•

Ayat (1) pemerintah melanjutkan penugasan
kepada

Perusahaan

untuk

melakukan

Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang
berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Jawa

Timur,

Provinsi

Jawa

Barat

dan

Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi,
berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari
dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
•

Ayat (2) Pengurangan wilayah Pengelolaan
Hutan

di

Hutan

Negara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah,
Dengan pencabutan pasal-pasal di atas yang
menjadi

dasar

hukum

Perum

Perhutani

dalam

mengelola Hutan Negara di atas menjadi gugur.
mengisi

kekosongan

LHK

justru

menerbitkan

Negara yang Berada Pada Kawasan Hutan Negara
yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa
Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten seluas
1.103.941 Ha (Satu Juta seratus tiga ribu Sembilan
ratus empat puluh satu hektar). Dalam penjelasan
resminya, pejabat kementerian LHK menyatakan SK
287 belum resmi karena tidak dilampiri peta. Disini
ada dua kejanggalan : pertama, peta sudah beredar di
mana-mana dan menjadi dasar kelompok masyarakat
tertentu membuka hutan (antara lain : Kasus BKPH
Jatinegara

KPH

Pemalang,

BKPH

Bawang

KPH

Pekalongan Timur, Cibaliung Jawa Barat); kedua :
Dalam Keputusan yang sudah beredar luas, tertulis :
“ Salinan sesuai dengan aslinya, ditandatangani Plt.
Kepala Biro Hukum, ttd Supardi.
Keempat, dengan beredarnya di media sosial fakta
perusakan hutan terkait dampak KHDPK di beberapa
tempat, namun belum ada tindakan hukum dari
Kementerian LHK yang mempunyai Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Kehutanan dan Lingkungan yang
dilengkapi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

hukum

(PPNS) Kehutanan dan Polisi Kehutanan Satuan Reaksi

tersebut, Menteri LHK dengan Keputusan No. SK.

Cepat, hal ini menjadi indikasi diperlukan penelusuran

73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tanggal tanggal 8

lebih lanjut.

Maret 2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan

mempunyai kewenangan hukum dalam melakukan

Kedua,

Untuk

Menteri

Produksi dan Hutan :Lindung Di Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi
Banten.

Pertanyaannya

siapa

yang

mengalihkan

wewenang penugasan pengelolaan Hutan Jawa dari
Pemerintah (Peraturan Pemerintah) kepada Menteri
LHK (Keputusan Menteri LHK) ?. Secara aspek legal
dapat dikatakan Perum Perhutani menjadi institusi
pengelolaan Hutan Negara Jawa

ilegal.

Risiko

hukumnya, apabila Perum Perhutani beracara dalam
sidang di Pengadilan, Legal Standing Perum Perhutani
sangat lemah. Sampai saat saat paper kajian ini ditulis
(19 Juli 2022), berarti dari tanggal terbit PP 23/2021

Sebagai aparat hukum LHK yang

penindakan atas peristiwa pidana kehutanan, pejabat
Ditjen Gakkum pasti paham bahwa pembiaran atas
perbuatan tersebut menghadapi resiko hukuman
pidana dan denda. Sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 104, pasal 105,
dan pasal 106.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A.

SIMPULAN
1.

KHDPK merupakan contoh faktual tata Kelola
perumusan dan teknokrasi kebijakan yang
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buruk sejak perancangan PP, penyusunan

jejaring sebagai rangkaian membangun Gerakan

regulasi

“SELAMATKAN HUTAN JAWA”.

turunan

dan

gegabahnya

merumuskan implementasi kebijakan.
2.

KHDPK

akan

menjadi

2.

kelengkapan

produktivitas

pemberdayaan

masyarakat

Rimba Khatulistiwa membuat proyek percontohan

(infrastruktur, stabilitas politik, stabilitas

Rumput Gama Umami yang sudah didukung

ekonomi dan politik luar negeri), sehingga

Fakultas Peternakan UGM dan pengembangan

KHDPK akan menambah legacy emas atau

akar tunggak bekas tebangan.

Dengan

3.

Bersahaja

telah

memfasilitasi

Hutan

Serba

Manfaat di Gunung Lasem Rembang, dengan
menemukan dalam satu meja : Dirjen KSDAE,

berkembangnya

isu

KHDPK,

Wakadivre

Perhutani

Jawa

Tengah,

Bupati

Kementerian LHK belum pernah berperan

Rembang, Persatuan Peternak Lebah Jawa Tengah,

menjadi titik simpul berbagai aspirasi para

Pengasuh Pesantren Nurul Mustopha kampung

pihak yang majemuk dan sebagian militan

Santri Sunan Bonang dan Bersahaja.

untuk perjuangan selamatkan hutan Jawa.
Bagi

perwira

Rimbawan,

momentum

KHDPK saat ini merupakan uji kehormatan
keperwiraan dan profesionalitas rimbawan
baik

yang

bekerja

di

politik,

birokrasi

DAFTAR PUSTAKA
1

File : Nasionalisme Rimbawan/Idealisme/Sikap
Bersahaja

2

Ditulis Haryadi Himawan, Pendiri/Ketua Umum
Lembaga Bersahabat Selamatkan Hutan Jawa
(BERSAHAJA) untuk mengisi Majalah Rimba
Indonesia.

3

Dikutip dari Novel karangan Langit Kresno Hariadi
berjudul Gadjah Mada, yang mencritrakan bahasa
sandi Pasukan Bayangkara untuk menjelaskan Raja
Majapahit dalam keadaan selamat.

Kementerian LHK, akademisi, peneliti, dan
masyarakat

sipil

untuk

mengembangkan

dialektika terpelajar yang tidak beraroma
“Bawa Perasaan” (“BAPER”).
B.

REKOMENDASI

1.

MRI sebagai media komunikasi sesama Rimbawan

4

Ahmad Tohari, serial Novel Ronggeng Dukuh Paruk.

dialektika

5

www. Perhutani.co.id

terpelajar dalam bentuk tulisan/artikel maupun

6

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR RI) : Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 MPR RI, hal 3, Sekretariat
Jenderal 2006.

Indonesia,

dapat

memfasilitasi

forum seminar dan diskusi.
Rimbawan

pemangku

kewenangan

(baca

kekuasaan) selayaknya Kembali kepada khitah
perwira Rimbawan yang bersikap dan bertindak
“Bersatulah Bersatu tinggi rendah jadi satu,

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan ,
Dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid
S. Attamini, SH, Penerbit Kanisius, 2007.

bertolongan selalu” dan “Jauhkanlah sifat kami

8

Ibid, hal. 195

yang mementingkan diri, ingatlah Nusa Bangsa

9

A. Hamid S. Attamini, “ Pembentukan Undang-Undang
Indonesia, “ Beberapa Catatan Yang Memerlukan
Perhatian “. Makalah disampaikan pada Seminar
Keuangan Negara di BEPEKA, Jakarta 18 Maret
1989, dikutip dari Ibid hal 195.

Minta supaya dibela oleh kamu semua”.

VI. LANGKAH LEMBAGA BERSAHA JA
1.

meningkatkan

menorehkan tinta emas di banyak sektor

Kehutanan UGM.

2.

dan

konkret

setempat, Bersahaja membina Koperasi Akar

Widodo sebagai Rimbawan alumnus Fakultas

4.

kegiatan

legacy Presiden Joko Widodo yang sudah

malah memperburam legacy Presiden Joko

3.

Sebagai

Sesuai dengan visi dan misi organisasi, Bersahaja
akan membangun, memperluas dan memperkuat
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LAMPIRAN 2
FOTO-FOTO DOKUMEN PERUSAKAN HUTAN TERKINI KELOMPOK MASYARAKAT YANG MELINTIR SK MENTERI
LHK SK 287 TENTANG KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (KHDPK)

Foto 4 : Perusakan hutan di petak 102 C RPH Jatinegara, BKPH Jatinegara,
KPH Pemalang

Foto 1 : Friksi petugas perhutani dengan kelom,pokk pembuka hutan di
Cibaliung, Padeglang Paska SK.287

Foto 5 : Perusakan hutan Paska SK 287 di BKPH Jatinegara, KPH Pemalang

Foto 2 : Friksi di lapangan masyarakat dengan perhutani Paska SK.287

Foto 3 : Pembukaan hutan di RPH Jatinegara, BKPH Jatinegara, KPH
Pemalang

Foto 6 : Pohon-pohon diteres oleh kelompok hutan mau ditebang di BKPH
Bawang, KPH Pekalongan Timur

Foto 7 : Balas dendam atas perhutani-1
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CATATAN OBJEKTIF : PERTIMBANGAN
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN KHDPK
Oleh: Dr. Ir. Transtoto Handadhari, M.Sc.
(Rimbawan Senior; Direktur Utama Perum Perhutani 2005-2008)
Perum Perhutani pada awal April 2022 yang diwarnai
dengan kekecewaan para anggota Komisi IV DPR-RI,
sejumlah senior rimbawan Perum Perhutani merapat
ke Direksi Perum Perhutani pada tanggal 25 April 2022
di Jakarta. Kondisi panas berkobarnya api dalam sekam
terkuak. ”Api” dengan cepat melebar. Tapi pemerintah
meskipun ragu, bersikap mendua, sepertinya tak ada
pilihan.
Tanggal 18 Mei 2022 mulai meletup ketika
5.000 anggota Sekar Perhutani berdemo di Jakarta
meneriakkan penolakan terhadap SK Menteri-LHK
yang konon ”terlanjur terbit” yang tidak diakui oleh
KLHK secara resmi. Peta lampiran lokasinya SK itu
yang menjadi bagian keabsahannya belum menjadi
kelengkapan. Hutan Jawa ”terbakar”.
Dr. Ir. Transtoto Handadhari, M.Sc.

Berbagai pihak dari kelompok senior Perhutani,

B

erlatar belakang berbagai variasi alasan dari yang

Serikat Pekerja seperti Serikat Karyawan Perhutani,

umum, biasa, sampai mengacu tugas mendukung

Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani (SP2P), Serimba

janji politik kebijakan pokok pemerintahan, Kemen-

Perhutani bahkan berbagai elemen lainnya yang tidak

terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada

menghendaki KHDPK termasuk Lembaga Masyarakat

tahun 2022 ini memunculkan kebijakan pengelolaan

Desa Hutan (LMDH) seluruh Jawa, Front Pembela

hutan yang sangat mengejutkan.

Hutan Jawa, Yayasan Peduli Hutan Indonesia, Yayasan
terbit

Karya Cipta Abisatya dan banyak lainnya berkoordinasi

tanggal 5 April 2022 nomor 287 tahun 2022 tentang

membuat kesamaan pandangan dan kesamaan langkah

penetapan

menolak KHDPK.

Surat

Keputusan
Kawasan

Menteri
Hutan

LHK

dengan

yang

Pengelolaan

khusus (KHDPK) di Jawa-Madura seluas sekitar 1,1

Pihak Direksi Perum Perhutani sebagai subjek

juta hektare dari seluas 2,4 juta hektare, diantaranya

dalam posisi keterbatasannya tidak mampu bersikap.

sekitar 460.000 hektare adalah hutan lindung yang

Kebijakan politik yang disuarakan oleh KLHK dan

akan dipenuhi dengan kegiatan perhutanan sosial (PS)

Kementerian BUMN, serta membantu meringankan

dalam berbagai bentuknya, dipastikan rawan bencana

beban Perhutani menjadi alasan yang kuat. Pengaruh

lingkungan, terjadi pelanggaran hukum, perusakan

lembaga Kementerian yang sedang memperoleh angin

hutan dan menimbulkan konflik sosial dalam pusaran

segar khususnya BPN cq. Kementerian ATR, beserta

perebutan lahan.

para pejuang tanah adat, LSM yang tidak menyukai

Kisruh-pun sudah terjadi. Setelah rapat dengar

Perhutani yang dimungkinkan termasuk personal

pendapat antara DPR-RI dengan Serikat Karyawan

KLHK sendiri atau oknum yang sedang jadi bintang,
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LSM yang berada di tempat duduk dekat penguasa

dan pendapat yang sama menolak KHDPK dengan

kehutanan,

menyayangkan

yang

bisa

berlaku

sebagai

pembisik

adanya

rencana

ataupun para pembusuk kebijakan untuk mengambil

Perum

kewenangan menguasai lahan hutan Perhutani disertai

pengelolaan hutan ke rakyat.

pengkerdilan Perum Perhutani yang diyakini sedang
bermain-main sehingga melupakan atau pura-pura
tidak tahu peran hutan Jawa yang fungsi pokoknya
lindung dan konservasi alam.

Perhutani

Silaturahmi
yang

sedang

serta

maupun

tumbuh

mendiskreditkan

pengalihan

penguasaan

protes-protes

saat

ini

pada

kelompok
prinsipnya

bukan dimaksudkan untuk menolak adanya KHDPK
sepenuhnya. Tetapi memohon agar pihak pemerintah

Masyarakat dibutakan ”mata hati”-nya dengan

mau mendengarkan jeritan suara rakyat, memperbaiki

buaian mensejahterakan perut, kepemilikan lahan

kebijaksanaan,

hutan mandiri. Pejabat teras KLHK dan pejabat-

peristiwa kekerasan dan konflik sebagaimana yang

pejabat penting lainnya melupakan ilmu kehutanan

terjadi 3-4 tahun lalu.

dan jiwa patriotisme kerimbawanannya selama masih
loyal dipekerjakan.

dari

acara

peristiwa-

Demikian pula diyakini bahwa masifnya peristiwa
KHDPK 2022 ini bukan menjadi sesuatu yang tiba-tiba.

Kita bisa melihat yang terdekat, yakni Perum
Perhutani. Doktrin untuk membela fungsi hutan yang
telah di bawah 15 persen daratan, serta keinginan
mempertahankan

dijauhkan

kebanggaan

dan

kehormatan

lembaga guru lapangan legenda pengelolaan hutan

Secara kronologis fenomena keterkaitan peristiwa ini
dapat ditautkan sebagai berikut:
1. Terbukanya pintu hutan untuk masuknya rakyat
memanfaatkannya melalui gerakan RA

tersebut hanya terjaring tipis di level atas. Itu pun di

Kantor BPN sejak berlakunya UU Nomor 5

luaran dengan malu-malu mengaku bingung. Hanya

tahun 1960 tentang Pertanahan tidak ada lelahnya

sangat sedikit yang berani menepuk dada tetapi juga

berupaya memasukkan kawasan hutan sebagai

bersikap “wait and see”, dan tetap mengambil gaji

bagian dari kewenangannya.

setiap bulannya.

PEMAHAMAN TENTANG KHDPK MEMBELAH OBJEKTIVISME
Diskusi yang diselenggarakan oleh SP2P Perhutani
yang digelar di gedung pertemuan Graha Saba UGM
Yogyakarta tanggal 28 Mei 2022 yang menampilkan
Menteri/Sekjen KLHK, para ahli, akademisi UGM
Yogyakarta, serta pihak-pihak lain merasakan bahwa
diskusi yang luas dan lama itu hanya tidak memberikan
jawaban yang tuntas.
Di pihak lain dalam waktu yang bersamaan di
Kampus UGM LSM dari Bandung, FPHJ dari Bandung,
Jawa Barat, juga menyelenggarakan diskusi hukum
yang secara tegas menolak penunjukan Jawa sebagai
objek Reforma Agraria.
Pertemuan sebelumnya yang diselenggarakan
oleh Serimba dan perwakilan LMDH di Kabupaten
Gunung Kidul, Yogyakarta, juga menyuarakan sikap

Tidak heran antara BPN dan kehutanan seperti
selalu berada dalam “selimut perang dingin”.
Pintu pertama kemudian dibukan oleh tangan
SBY, terjadi 3 hari sebelum berakhir jabatannya
tahun 2014. Terbitnya Peraturan Bersama Menteri
Dalam

Negeri,

Menteri

Kehutanan,

Menteri

Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan
Negara RI No. 79 Tahun 2014, No. PB.3/MenhutII/2014; No. 17/PRT/M/2014 dan No. 8/SKB/X/2014
tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara
Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di
Dalam Kawasan Hutan ditandatangani.
Harian Kompas, tanggal 24 Februari 2015
mengangkat

tulisan

saya

berjudul

“Bom

Waktu Perusakan Hutan” yang secara lengkap
menguraikan
17

Oktober

berbagai
2014

kelemahan

tersebut.

Harapan

Perber
bahwa

pemerintahan baru yang dilantik tanggal 20

Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry

39

Artikel Utama
Oktober 2014 akan menganulir Perber tersebut

Mengapa dipilih Wonosobo?

ternyata tidak terwujud. Bahkan yang terjadi

Entahlah.

menguatkannya.
Di luar Jawa prosedur pelepasan kawasan

melakukannya

hutan maupun alih fungsi yang seharusnya

keyakinannya.

melibatkan DPRRI juga diabaikan. UU Lingkungan

ada

pengalaman

bahwa

seakan

menghayati

ideologi

Apakah ada kepuasan bila dapat meruntuhkan

Hidup yang memberikan sanksi pidana perusakan

Perhutani? Tidak ada yang mengaku tahu.

lingkungan tidak dilirik. Hal utama yang lain,

Apakah ada kebencian atas perilaku orang-

Perber ini juga melihat objek hukum “hutan”

orang Perhutani?

dianggap sama saja dengan tanah lainnya, bukan
“hutan” yang memiliki fungsi khusus, apalagi

Mungkin masa yang akan mengungkapkannya.

yang telah dikukuhkan.

Namun yang jelas meskipun sesama rimbawan
hati mereka gembira bila dapat menumbangkan

Titik-titik rawan yang paling nampak bahwa

legenda kehutanan satu-satunya yang nyata telah

seluruh tanah kawasan hutan yang “dikuasai dan

berjasa menjadi guru lapangan rimbawan.

dimanfaatkan” oleh masyarakat selama 20 tahun
secara berturut-turut atau dalam rangka reforma
agraria dapat dilepaskan dari kawasan hutan.

3.

Dikerdilkannya atau dihancurkannya Perhutani

mulai

Perhutani sebagai lembaga pengelolaan hutan

berlari kencang di lapangan. Bahkan Jawa yang

yang telah berusia ratusan tahun, saat ini pun

semula lebih diperuntukkan sebagai akses RA

justru oleh Direksi Perum Perhutani pada sekitar

ternyata melalui KHDPK ini sudah MENJADI objek

2010 hanya dianggap berumur 52 tahun.

Nampaknya

pelaksanaan

Perber

telah

RA juga.

Jasa Perhutani yang sejak dibangun sekitar

Di samping itu, dapat diduga bahwa lambatnya

tahun 1800san yang telah menjadi guru bagi semua

progres pemenuhan janji politik menyediakan

rimbawan terhapuskan. Legenda kehutanan yang

lahan hutan 12,7 juta hektare untuk masyarakat

selayaknya dihargai pada era kebijakan KHDPK

membawa kebijakan ditetapkannya lahan hutan

tahun 2022 ini ikut akan dihempaskan untuk

Jawa (Perhutani) sebagai penambah perolehan

hanya menjadi holding PTPN

target luasan hutan secara tanpa hambatan.

perannya menjadi badan usaha yang hanya

KHDPK

di

Jawa

seluas

1,1

juta

hektare

membobol pengamanan hutan Jawa yang hanya

2.

Tapi

kelompok tersebut orang-orangnya sama dan

dan diturunkan

diberikan tugas mengumpulkan profit (perseroan
terbatas).

sekitar 16-18 persen luas daratan. Konon ibarat

Kebanggaan rimbawan akan pudar. Padahal

seharusnya “menangkap ikan di laut, maka lebih

dengan status Perseroan, tanpa peran sosial dan

mudah menangkap ikan di akuarium”. Apakah

lingkungan, keamanan aset hutannya akan sangat

hutan termasuk sebagai bagian kepolitikan?

rawan.

Terlampiaskannya

kebencian

kelompok-

kelompok masyarakat terhadap Perhutani

Perhutani
Perum.

Dan

kelompok-kelompok LSM yang dimotori seorang
perbencian

dengan

Perum Perhutani dengan basis di Wonosobo.
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tetap
dalam

berbentuk
membangun

ditambahi dengan penugasan tambahan sesuai
kebutuhannya, baik di Jawa ataupun di luar Jawa.

atau sekelompok akademisi antara lain dari UGM
menggalang

perannya

hutan yang ditugaskan kepadanya justru perlu

Konon sejak dulu sekitar tahun 2000-an

Yogyakarta

seharusnya

4. Lain-lainnya.
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Benarkah dan mengapa bahkan KLHK sebagai

1.

“orang tua asuh keteknikan” Perhutani ikut tidak
menyukai Perum Perhutani?

sikap

feodalisme.

2.
Bahkan

lokasi

dan

luas

lahan

belum

ditetapkan secara matang.
Sosialisasi dan musyawarah belum dilakukan
dengan merata dan mendapatkan kesepakatan,

Ada cerita tentang keangkuhan Perhutani.
Tentang

Perencanaan

bahkan pemahaman. Pemetaan yang dilakukan

Jokowi
dari

oleh Kantor BPKH XI Jawa-Madura selama 3 (tiga)

kolonial (Belanda?). Ada pengalaman terkait

tahun hanya mampu memperoleh lahan clear and

adanya

di

clean seluas 12.600 hektare menunjukkan bahwa

dalam tubuh Perhutani? Ataukah ada lagi cerita

kegiatan sosialisasi dan pengukuran memerlukan

kekecewaan sulitnya diterima menjadi karyawan

waktu lama. Bagaimana dengan kegiatan yang

apalagi direksi Perhutani?

sama untuk KHDPK seluas 1,1 juta hektare?

menyebutnya

Perhutani

kelakuan

lebih

kolonial

kecurangan-kecurangan

Seorang dosen muda di Fakultas Kehutanan

3.

Dalam

SK

Menteri

KLHK

287/2022

tidak

UGM menyatakan bahwa Perhutani sudah diberi

mempertimbangkan eksistensi LMDH yang telah

resep obat tapi kok ya tidak baik2. Pernyataan yang

ada dan bermitra dengan baik bersama Perum

menunjukkan

Perhutani.

kesombongan

yang

melupakan

bahwa bila berbicara soal korupsi dan kecurangan
manusia sulit semua pihak menyatakan lembaga

4.

mana yang benar2 bersih. Apakah di KLHK,
Dinas Kehutanan Daerah, atau bahkan lembaga
pendidikan

kehutanan

sendiri

yang

5.

jabatan,

maka

yang bersangkutan berada. KHDPK membelah cara
pandang, bukan hanya bagi sesama perguruan, tetapi

sebagai pengelola lahan yang sah.
6.

7.

hadirnya

KHDPK

8.

kelemahan kebijakan KHDPK sebagai berikut:

pemindahan

batas

hutan

dan

petani kenapa bisa tanpa dihalangi oleh petugas
sah

Perhutani.

Kenapa

bisa

ada

pembiaran

pelanggaran hukum tersebut dengan terang-

dirujuk dari banyak pendapat ini pun tidak akan lepas
terjadi serta keterkaitannya, dapat diuraikan berbagai

Pembiaran

pematokan baru yang dilakukan sendiri oleh

yang

dari perdebatan. Berdasarkan fakta kejadian yang

Bagaimana bisa praktik sewa menyewa dan jual
beli lahan garapan tidak diketahui petugas.

maupun kesalahan.
terhadap

Bagaimana mungkin peta lokasi tidak disiapkan
oleh lembaga sebesar KLHK.

juga dalam berbagai penilaian terhadap kebenaran

Objektivitas

Bagaimana peran dan hubungan LSM, antara lain

lahan hutan, maupun dengan Perum Perhutani

karir dan sosialnya. Wajar pula terjadi perbedaan
yang sangat tergantung dengan pada posisi di mana

dan

kehadiran

dengan LMDH yang sedang eksis dalam mengolah

kepentingan jabatan serta berbagai sukacita akan

pandang dalam menyikapi kebijakan KHDPK tersebut

akibat

sangat dipercaya pemerintah, serta hubungannya

untuk

merubah objektivitasnya dan mempertahankan posisi

pertimbangan

termasuk

yang diketahui bernama GEMA PS yang sedang

Terlalu naieve apabila ada seseorang apalagi
bias

ekses-ekses

manfaat,

sejak awal program?

KHDPK, KEBIJAKAN YANG TERGESA-GESA
DAN RISKAN BENCANA
karena

mempertimbangkan

dan

hutan yang luas mengapa tidak dipertimbangkan

pribadinya cukup baik apalagi lebih baik dari yang

yang

perencanaan

dan lahan. Bahwa Jawa perlu hutan dan tutupan

menjamin internal lembaga atau bahkan diri

pejabat

dalam

bencana dalam setiap tindakan terhadap hutan

berani

sudah terus dilakukan di Perhutani?

Ketidakterbukaan

terangan?
9.

Banyak kasus konflik sosial dan pelanggaran yang
lainnya namun tidak mendapat kawalan hukum,
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baik dari mulainya pergerakan masyarakat seperti
masyarakat yang masuk lokasi hutan Perhutani
dengan mengaku perintah dari Presiden Jokowi,
terjadinya

keributan

sampai

perusakan

tegakan

produktif,

bacok-bacokan,
pembangunan

kegiatan-kegiatan fisik, atau kasus antara lain di
Muara Gembong yang mengaku sudah bermukim
di sana sejak tahun 1800 dan malah merasa diusik
kehidupannya karena setelah Republik diaku milik
Perhutani, dan banyak lainnya seperti masalah
pemanasan global dan sebagainya.

persen.
3.

Agak rawan (AR) 3.117.674 hektare atau 23,41
persen.

Dari data luasan angka-angka di atas, maka
di dalam kawasan hutan saat ini apabila SR dan R
dijumlah diperoleh lahan yang harus dilindungi
dengan hutan lindung seluas 12,73 persen. Sedangkan
bila SR, R dan AR digabung sebagai lahan sensitif
diperlukan kawasan hutan tutupan seluas 19,18 persen
di kawasan hutan-hutan.
Selanjutnya dari angka di luar kawasan hutan

BERAPA KELAYAKAN LUASAN HUTAN
LINDUNG JAWA?

menunjukkan bila SR dan R digabung maka lahan

Ada hal sangat penting yang perlu diketahui

kawasan hutan maupun di lahan milik seharusnya

tentang kelayakan luasan hutan lindung di Jawa.
Dengan kondisi fisik yang bergunung-gunung, jenis
tanah yang remah (jenis Renzina, Litosol, Grumusol),
kelerengan yang relatif tajam, serta curah hujan tipe A
(S&F) yang tinggi sekitar di atas 2.000 mm per tahun
memerlukan perlindungan presipitasi air khususnya
secara alam melalui penjagaan hutan lindung maupun
kawasan perlindungan tutupan pepohonan yang luas.
Sesuai perhitungan pembuatan LPM (land position
map) yang disusun oleh Transtoto Handadhari dan
Firman Fahada tahun 2003 yang merupakan upaya
koreksi peta rencana tata ruang satu-satunya yang
berhasil dibuat, diketahui bahwa berdasarkan luas
daratan Jawa-Madura seluas 13.316 juta hektare:
1.

2.

saja

dibutuhkan

sekurang-kurangnya

lahan

seluas

hutan

33,35

lindung

persen

atau

seluas 4,44 juta hektare. Bagaimana bila malah akan
dikurangi KHDPK seluas 1,1 juta hektare atau sekitar
8,26 persen? Hutan Perhutani akan tersisa 9,76
persen. Sangat tidak cukup untuk melindungi Jawa dari
bencana lingkungan.
Di sisi lain, total luas lahan sensitif di luar
kawasan hutan terdapat sebanyak 44,03 persen. Maka
apabila tata ruang diperbaiki dan lahan sensitif di luar
kawasan itu digabung dengan yang di dalam kawasan
hutan, harus ada hutan lindung dan tutupan hutan
diperhitungkan perlunya lahan buffer zone dan lahan

hektare (6,18 persen) dari daratan.

hutan produksi.

Kawasan hutan yang rawan seluas 871.846
Sedang kawasan hutan yang Agak rawan (AR)

hutan ditemukan:
Lahan yang sangat rawan (SR) seluas 834.673
hektare (6,27 persen).
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lindung

di Jawa seluas sekitar 63,21 persen. Itu semua belum

Sedangkan yang saat ini statusnya di luar kawasan

2.

Dari perhitungan sementara kebutuhan hutan

Di kawasan hutan Jawa-Madura terdapat

seluas 859.111 hektare atau 6,45 persen.

1.

seluas 20,6 persen.

lahan yang sangat rawan seluas 822.900

hektare atau 6,55 persen atau 6,55 persen
3.

yang seharusnya menjadi hutan lindung baik di dalam

Rawan (R) ada 1.911.071 hektare atau 14,35
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LALU APA YANG HARUS DILAKUKAN?
Pertemuan membahas KHDPK di UGM Yogyakarta
tanggal

28

Mei

kesimpulan

yang

2022

yang

disepakati

tidak

memperoleh

menyisakan

banyak

masalah abu-abu. Pihak-pihak yang berseberangan
masing-masing memiliki opsi dan pilihan yang
dirasakan sama benarnya.
Ada

tersurat

kesimpulan

yang

nampaknya

bisa mewakili semua pihak, dengan catatan pihak
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pemerintah harus mau mengambil langkah mundur

termasuk penataan batas, pengukuhan, pedoman

yang memerlukan jiwa besar, yang juga harus

dan petunjuk teknis, selesaikan penyiapan mental

diimbangi dengan kebijakan.

masyarakat desa hutan.

Langkah bijak tersebut merupakan kompromi

7.

hutan

yang harus dilakukan atas dasar kearifan hati dan

Selamatkan Jawa dari bencana lingkungan

2.

Perhutani harus dibantu posisi perannya sebagai

8.

bijak dalam menyusun program pembangunan
secara

umum

menyangkut

dan

ke dalam pusaran politik.

9.

Tegakkan hukum bagi siapa pun yang melanggar.
Bagi yang menyerobot hutan, buang pal batas,
menebang pohon, melawan petugas, bagi yang
keributan,

bahkan

siapa

pun

yg karena kebijakannya merusak hutan dan
lingkungan sesuai UU 32/2009).
5.

kebijakan KHDPK sesuai kapasitas hutan Jawa

Terkait program Reforma Agraria, pada dasarnya
Agar dilakukan RA di luar Pulau Jawa yang
lahannya

lebih

tersedia

dan

lebih

banyak

pilihannya serta aman bencana.
10. Hati-hati dan sebaiknya tidak menyertakan atau
dalam kepolitikan praktis. Agar sumberdaya hutan
dan ekosistemnya lestari tidak terseret politik
kekuasaan.

lokasi,

Mungkinkah

perbarui

kepesertaan program, dengan prioritas LMDH
yang sudah punya kontrak manajemen dengan
Perhutani, penuhi syarat peserta program dan
berikan sanksi yang bersalah.
6.

kelestarian

agar jangan dipaksakan kecuali memungkinkan.

baik yang menyangkut sasaran program, sasaran
luasnya,

dan

mengaitkan kehidupan masyarakat petani hutan

Memperbaiki dan merevisi kebijakan/rancangan

kurangi/sesuaikan

keselamatan

ekosistem dan ikut meredam pemanasan global.

khususnya LMDH harus tetap eksis, jangan ditarik

memprovokasi

Pemerintah harus menolak bisikan pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab, agar juga lebih

Jawa, jangan dikerdilkan.

4.

terbitnya

pakai lahan garapan, tidak merusak hutan.

pemegang dan pengendali fungsi/sokoguru hutan
hutan

setelah

lahan dengan baik, tidak mengkomersialkan izin

1.

desa

lingkungan,

kesepakatan untuk tidak curang, untuk mengolah

dihadapi masyarakat:

Masyarakat

dan

keabsahan perizinan, koordinasi tuntas, sampai

sikap mengalah pemerintah terhadap fakta yang harus

3.

Hutan harus mencapai tujuan pokok konservasi

Lakukan program setelah sosialisasi publik terkait
dan setelah semua syarat terpenuhi, persiapan

sejarah

hitam

Jawa-Madura

dapat diredam dan kelangsungan kelestarian hutan
Jawa, kelestarian dan kemuliaan Perhutani maupun
kesejahteraan

masyarakat

hutan

kita

maupun

keselamatan pembangunan dapat terjaga? Semua
dapat terjadi tergantung kita bersama memperlakukan
alam dan kehidupan kita.

Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry

43

Artikel Utama

ISSN 2721-4087

ANALISIS EKOSOFI MEMULIAKAN CIPTAAN ALLAH
KONSERVASI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
Oleh: Prof. Dr. Ir H. Hadi Sukadi Alikodra, M.S.
(Guru Besar IPB University)

RINGKASAN

membangkitkan moral untuk melakukan tindakan
nyata konservasi lingkungan hidup, yaitu menjaga
alam agar tetap berfungsi mendukung kehidupan manusia, menjadi dasar pembahasan tulisan ini.

KESEIMBANGAN ANEKA HIDUPAN
BUMI
Planet

bumi

merupakan

pusat

kehidupan,

termasuk perilaku makhluk manusia yang diberi
kekuatan

akal,

menentukan

keputusan

dan

moralnya

sangat

keberlanjutan bumi beserta isinya.

Aneka ragam kehidupan bumi merupakan sistem
alam dengan keteraturannya menunjukkan kebesaran
dan kekuatan yang sekaligus

kasih sayang Allah

terhadap umat-Nya. Kaum intelektual pun termasuk
para filosofi dan agamawan sangat memahami bahwa
Prof. Dr. Ir H. Hadi Sukadi Alikodra, MS

aneka ragam ciptaan-Nya bergerak saling mengisi,
saling memberi dan menerima sesuai dengan peran
dan fungsinya masing-masing dalam sistim ekologi

A

neka ragam planet dengan segala isinya merupa-

bumi, sehingga keberadaan dan keteraturan tatanan

kan bukti adanya kekuatan yang maha dahsyat,

ekosistem bumi berlangsung secara berkelanjutan.

sekaligus yang mengatur keberadaannya bagi kemakmuran umat-Nya di bumi. Namun, keterbatasan kapasitas dan kemampuan, serta moral manusia dengan
sains dan teknologi yang dimilikinya untuk mengungkap segala isi bumi dan manfaatnya, telah menyebabkan keterbatasan untuk menjaga dan melindungi alam
sekitar dari berbagai ancaman yang merusak. Keberlanjutan keanekaan alam pun semakin rapuh, kondisi
planet bumi semakin kritis untuk mendukung berbagai
kehidupan termasuk manusia dan pembangunan. Oleh
karenanya kita wajib memuliakan segala ciptaan-Nya,
mulai saat ini juga dengan tindakan nyata, atas dasar
analisis yang tepat terhadap kehidupan dan ancamannya. Pendekan ekologi dalam (deep ecology) bagi implementasinya dikenal sebagai ekosofi, suatu upaya
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Semua unsur ciptaan Tuhan digerakkan dan
berputar pada poros sumbunya, masing-masing patuh
bergerak sesuai fungsi dan perannya. Mereka bergerak
sesuai dengan perputaran poros bumi dan berada
pada posisi garis edarnya terhadap planet matahari.
Keberlangsungan sinar matahari berperan penting
bagi keberadaan seluruh kehidupan bumi. Manusia
sebagai makhluk Allah dengan menggunakan akal dan
pikiran, serta keyakinan moral hatinya, berkewajiban
memahami dan sekaligus mengikuti peran dan fungsi
sinar matahari yang mampu menggerakkan seluruh
kehidupan bumi.

PERUBAHAN IKLIM
Sinar

matahari

berperan

bagi

keberlanjutan

sistem kehidupan bumi, jika terjadi gangguan maka

Artikel Utama
dapat

menyebabkan

kemerosotan

produktivitas

bumi

dengan

manusia

penghuninya,

sehingga

bumi. Gas Rumah Kaca (GRK) yang terakumulasi

diperlukan

menyelimuti lapisan stratosfer telah menyebabkan

melakukan kerja nyata dan cepat tanggap. Lakukan

Efek Rumah Kaca (ERK), memicu pemanasan global.

mulai saat ini juga, atas dasar peta jalan yang tepat

Berdampak nyata terhadap berbagai keseimbangan

untuk menyelamatkan bumi rumah kita, agar manusia

hidupan dimuka bumi, salah satunya menyebabkan

bisa selamat dan berkelanjutan.

gagal panen. Jika tidak mampu di atasi atas kerja sama

FOREST LAND USE (FOLU) NET SINK

antar negara, maka berpotensi memicu krisis pangan

kebersamaan

gerakan

moral

untuk

dunia dan kerawanan pangan akut, menyebabkan

Sejak tahun 2009 United Nations Environment

kemiskinan ekstrem yang diperkirakan akan mencapai

Program (UNEP) menyatakan bahwa tata kelola

angka sekitar 323 juta orang (FAO, 2022, dalam

lingkungan hidup mencakup: (1) neraca ekologi

Marsudi, 2022).

dan keadilan lingkungan; (2) kerusakan tanah; (3)

Kasus pencemaran GRK, dengan mudah kita amati

pengendalian

perubahan

iklim;

(4)

pengelolaan

secara lokal. Di berbagai kota besar seperti Jakarta,

keanekaragaman hayati (biodiversity); (4) pengelolaan

Bangkok, Tokyo, bahkan Kota Bogor setiap hari

air; (5) lapisan ozon; (6) risiko nuklir; (7) organisme

terselimuti oleh kabut asap tebal yang berasal dari gas

transgenik; dan (8) bencana alam. Berbagai isu tata

buang bahan bakar kendaraan bermotor, mobil, dan

kelola lingkungan hidup tersebut hingga saat ini masih

penggerak mesin-mesin industri. Gas buang tersebut

relevan (Nurbaya, 2022).

diantaranya telah menyelimuti kawasan perkotaan

Folu Net Sing merupakan bagian strategi Indonesia

yang disebut Urban Heat Island (UHI). Kondisi kualitas

untuk menjamin tercapainya tujuan Paris Agreement

udara yang tidak sehat ini menyebabkan masyarakat

dengan menahan kenaikan laju suhu bumi di bawah 1,5

lebih

Saluran

derajat Celcius dan menjadi panduan Indonesia dalam

Pernapasan Akut (ISPA), karena terjadi infeksi pada

melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan

saluran pernapasan. ISPA yang diderita masyarakat

Iklim. Nurbaya (2022) menjelaskan bahwa dokumen

secara luas menyebabkan semakin meningkatnya

NDC memuat target komitmen penurunan emisi Gas

beban biaya hidup untuk kesehatan masyarakat

Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% sampai dengan 41%.

perkotaan.

Perubahan iklim bumi dengan kenaikan

Untuk mewujudkannya diperlukan langkah-langkah

suhu berkisar 0.75 derajat celcius telah merubah sistem

nyata, terobosan, inovasi dan kolaborasi upaya untuk

produktivitas bumi. Oleh karenanya berbagai negara

percepatan implementasi aksi iklim, terutama pada

berkonsensus untuk mencegah kenaikan suhu bumi

sektor kehutanan dan penggunaan lahan (khususnya

jangan sampai melebihi 1,5 derajat celcius. Berbagai

pertanian). Dokumen Long term Strategy on Low Carbon

pemerintahan negara-negara yang tergabung dalam

and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 Indonesia

Conference of the Parties (COP) on Climate Change

memberikan penjelasan dan merancang, bahwa sektor

berkomitmen untuk mencegah terjadinya kenaikan

FoLu akan mampu mencapai kondisi net sink mulai

suhu bumi yang semakin mengancam keberadaan

tahun 2030.

sering

terserang

penyakit

Infeksi

manusia dan pembangunan. Foster (2022) menyatakan

Pengertian FoLu Net Sink 2030 adalah sebuah

diperlukan

kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi

edukasi yang tepat untuk mengubah life style yang

GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan

boros yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran

dengan kondisi di mana tingkat serapan sama atau

lingkungan.

lebih tinggi dari tingkat emisi. Indonesia’s FOLU Net

pentingnya

moral

manusia,

sehingga

Semakin diakui bahwa keberadaan bumi saat ini

Sink 2030 merupakan

pedoman kerja atau manual

sedang mengalami sakit dan hal itu juga diserukan

dalam penanganan setiap kegiatan forest and land use;

pada pertemuan COP 26 Perubahan Iklim di Glassgow,

seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi dan

Oktober 2021, bahwa planet bumi dalam keadaan Save

degradasi hutan, konservasi habitat, keanekaragaman

Our Souls (SOS) selamatkan jiwa kami atau selamatkan

hayati, pengelolaan gambut, dan mangrove (Nurbaya,

kapal kami - Save Our Ship. Misinya adalah selamatkan

2022).
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RECOVERY TOGETHER RECOVERY
STRONGER

semakin pengap dan semakin panas. Semuanya
disebabkan karena peran manusia yang menempatkan

Sejak awal tahun 2022 di sepanjang jalur dan
pusat-pusat
membaca

perekonomian

dengan

jelas

strategis

kata-kata

kita

penting

dapat
yaitu

recovery (pemulihan), together (kebersamaan), stronger
(lebih kuat), dirakit menjadi tagline lndonesia sebagai
presidensi

G20

yaitu

“recovery

together-recovery

stronger”. Indonesia pemimpin G20 yang terdiri dari
19 negara maju/negara berkembang dan european
community (EC), dalam menghadapi situasi ekonomi
dan lingkungan hidup global saat ini dan mendatang.
Indonesia pun semakin terdorong untuk melakukan
percepatan perubahan (change) dengan inovasi (ecoinnovation) di berbagai bidang. Bagi keberhasilannya
menghadapi

lingkungan

yang

semakin

kritis,

diperlukan prinsip 3H, yaitu diakukan atas dasar akal
sehat (head) sesuai kebenaran sains dan teknologi
yang diterima oleh hati (hearth) di jalan agama dan
dilaksanakan dengan tangan (hand) terbuka. Manusia
modern supaya terus berikhtiar dan menyiapkan
kapasitasnya untuk melakukan adaptasi dan mitigasi
menghadapi dinamika lingkungannya yang semakin
keras dan kompleks, dan semakin cepat serta tanpa
batas. Perubahan iklim

sebagai suatu peringatan

kasih sayang Allah bagi umat-Nya telah dirasakan
dampaknya oleh masyarakat dunia.
Manusia, sebagai umat-Nya diharapkan semakin
menyadari dampak lingkungan sebagai akumulasi
akibat kelalaian memperlakukan alam dan lingkungan
hidupnya. Diperlukan leadership untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapinya atas dasar

nalar

kejujuran, kebenaran, ketepatan, kecepatan, lincah
dan gesit, serta ketakwaan sesuai dengan ajaran
agama yang dianutnya. Diperlukan presisi atas dasar
pemahaman dan tindak nyata bagi keberlanjutan bumi
sebagai planet hunian manusia, sehingga Indonesia
akan menjadi negara terdepan memimpin negara lain.
Karena Indonesia memiliki kelimpahan dan kekhasan
sumber kekayaan alam dan kecukupan suberdaya
manusia potensial.

BETAPA PENTINGNYA KONSERVASI
Pertumbuhan penduduk yang cepat semakin
memerlukan ruang dan SDA yang mencukupinya.
Manusia pun semakin merasakan kondisi bumi yang
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dirinya di luar sistem alam, dan perangai antroposentris
telah banyak

mengubah segala keteraturan sistem

planet bumi dan keanekaragaman menjadi seragam.
Kepentingan ekonomi bagi keuntungan diri ataupun
kelompoknya sangat mendominansi tabiat moral
manusia, mereka mengabaikan ajaran agama yang
dianutnya.

Diperlukan

pemahaman

yang

tepat,

kesadaran, kecukupan ilmu dan teknologi untuk
mampu bersaing menghadapi pertumbuhan global
yang sangat pesat pada era kemajuan teknologi digital.
Kondisi tersebut menyebabkan keberadaan planet
bumi di mana manusia berpijak semakin meninggalkan
jejak (foot print) yang merusak alam. Padahal isi
kekayaan alam hayati saja beserta manfaatnya belum
banyak yang diketahui secara tuntas. Segala isi bumi
baik yang hidup maupun yang tidak hidup memiliki
keteraturan dalam sistem alam yang sangat rumit,
menunjukkan adanya kekuasaan yang maha dahsyat.
Suatu kekuatan penciptanya dan sekaligus yang
mengaturnya, merupakan contoh hakiki yang mesti
dianut manusia sebagai khalifah, merupakan dasar
dari ilmu konservasi dan lingkungan. Upaya konservasi
pada dasarnya adalah melaksanakan perintah agama.
Kondisi bumi yang semakin kritis ditunjukkan dengan
semakin banyak dan seringnya kejadian di sekitar
kehidupan manusia. Semua tanda-tanda alam tersebut
merupakan peringatan Tuhan Yang Maha Esa terhadap
kehidupan manusia yang merusak alam. Peringatan
tersebut

sering kali dianggap menyengsarakan,

mestinya mendorong untuk semakin meningkatkan
kesadaran dan ketakwaan manusia.

Kita sebagai

umat-Nya harus bisa melakukan terobosan melakukan
tindakan implementasi nyata.

Secara keseluruhan

perubahan iklim telah mengubah sistem ekologi dan
biologi planet bumi. Intensitas kekeringan, kebakaran
hutan dan lahan, badai dan angin topan, hingga
terjadinya gelombang udara panas yang melanda
seluruh wilayah bumi semakin meningkat. Semakin
mencekam

dan

menakutkan

masyarakat

secara

global. Secara khusus, kenaikan permukaan laut telah
menyebabkan terjadinya banjir rob yang semakin
meningkatkan

penderitaan

masyarakat

kelompok

miskin, banyak diderita oleh masyarakat pesisir pantai
Indonesia, terutama hampir terjadi di sepanjang

Artikel Utama
Pantai Utara Jawa. Bahkan kota-besar megapolitan

dengan

pun seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya semakin

manusia.

terancam banjir rob. Tata ruang baik didarat dan
perairan laut yang menetapkan kawasan lindung dan

ukuran yang dikehendaki bagi keselamatan

PENUTUP

kawasan budidaya, termasuk perlindungan wilayah

Allah telah memberikan tanda-tanda kerusakan

sepanjang kiri kanan sungai, muara-muara sungai dan

di daratan dan di lautan, supaya manusia menyadari

tepi laut, adalah ikhtiar untuk mencegah terjadinya

atas kekeliruannya selama ini dalam memperlakukan

masalah lingkungan. Masalah lingkungan tersebut

alam dan lingkungan hidupnya. Diperlukan pemikiran

sangat terkait dengan moral dan kebijakan, serta politik

ulang (rethinking) untuk menerapkan perilaku dan

konservasi alam dan lingkungan hidup. Pada ekosistem

keputusannya menjadi bersahabat dengan alam dan

darat

mencegah terjadinya kerusakan. Manusia dengan

mempertahankan

luas

dan

fungsi

hutan,

serta melakukan tata kelola land-use secara tepat,

berbagai

melakukan regreening, dan membangun ekosistem

prinsip kehidupan yang damai dan berkelanjutan

pembangunannya

energi rendah karbon. Pada ekosistem perairan laut,

dengan cara mengimplementasikan keterkaitan tiga

mencegah masuknya sampah plastik karena dapat

dimensi

mematikan berbagai biota laut yang sangat penting

secara berimbang.

perannya bagi sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan

Manusia

“Tuhan

Sang

sebagai

harus

mengutamakan

Pencipta-Manusia-Alam”
khalifah

Allah

di

bumi

berkewajiban untuk melindungi, melestarikan, dan

bagi keberlanjutan perekonomian negara.

meneliti,

TANTANGAN PERILAKU EGOIS

serta

memanfaatkan

sumber

kekayaan

alam secara bijak sebagai implementasi konservasi

Ketika merencanakan dan memanfaatkan alam

lingkungan

hidup.

Keberlanjutan

lingkungan

sebagai sumber kekayaan, sering kali melupakan

hidup dapat dicapai jika hanya jika manusia dapat

hakiki keberadaan, kekuasaan dengan kekuatan yang

melaksanakan konservasi alam dengan baik, nyata,

maha dahsyat akan keberadaan Allah sang pencipta.

dan

Bahkan mereka membuat kebijakan sesuai dengan

dianutnya.

kepentingannya menurut hitungan ekonomi, yang

keseimbangan lingkungan hidup dalam kapasitasnya

berdampak luas terhadap keberlanjutan manusia dan

untuk mendukung semua makhluk termasuk bagi

pembangunan. Mereka secara berlebihan merubah

keselamatan manusia secara berkelanjutan.

bentang alam dan memanfaatkan sumber kekayaan

DAFTAR PUSTAKA

alam untuk meraih keuntungan finansial secara
maksimal. Keuntungan semata-mata hanya diukur
atas dasar nilai finansial, mengabaikan nilai hak
hidup dan keberadaan segala ciptaan-Nya, yang
dikenal sebagai nilai intrinsik. Ukuran yang digariskan
berbagai agama telah banyak diubah dengan ukuran
finansial

untuk

memenuhi

kehidupan

manusia

yang sering kali mengorbankan keseimbangan dan
keberlanjutan alam.
Manusia

sering

kali

melupakan

mengabaikan ukuran kebenaran

bahkan

yang digariskan

moral agama untuk membangun akhlak manusia
yang mulia menuju keselamatan hidup di dunia dan
akhirat. Secara rinci

perlu mencari dan mengatasi

penyebabnya sesuai ukuran

agama yang kita anut.

benar

sesuai

dengan

Tujuannya

amanat

adalah

agama

yang

mempertahankan
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Sering kali ukuran yang dianutnya berlawanan dengan
kehendak agama, juga pada hakikinya berlawanan
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KESADARAN BARU TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
Oleh : Ir. Suhariyanto, IPU., ASEAN.Eng.
(Pengasuh MRI)
mesin-mesin

perang

yang

diciptakan

dan

dikembangkan oleh manusia yang menginginkan
superioritas dan hegemoni. Disadari bahwa perang
pasti berdampak negatif bagi hidup, kehidupan,
dan penghidupan manusia (termasuk makhluk
hidup lainnya).
2.

Ancaman di abad 20 yang menonjol adalah perang
ekonomi. Penguasaan sumber daya alam (SDA)
menjadi penjajahan baru di era modern. Siapa
yang kuat (kekuasaan, SDM, IPTEK, uang, dll.)
merekalah yang menang – menguasai – segalanya.
Disinilah

mulai

terjadi

ketidakseimbangan

lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di
planet Bumi ini.
3.

ke dekade - dekade awal abad 21 sekarang ini,

Penulis

1.

ancaman bertambah, yaitu perubahan iklim yang

Sejak sebelum dan sesudah abad pertengahan,
ancaman

terhadap

Pada dekade-dekade akhir abad 20 dan masuk

lingkungan

hidup

dirasakan baik secara global, regional, nasional,

yang

dan lokal. Bencana alam yang lebih sering terjadi,

berdampak nyata terhadap hidup manusia adalah:

gagal panen, rusaknya rantai pasok berbagai

penyakit, perang, dan pangan. Berangsur-angsur

komoditas,

ancaman itu dapat di atasi seiring dengan maju

kenaikan

harga

barang-barang

(terutama barang pokok kebutuhan manusia),

dan berkembangnya IPTEK.

dan

lain-lain.

Pengeluaran

tidak

produktif

Dengan ditemukannya berbagai antibiotika

(unproductive expenditure) tidak terhindarkan lagi.

dan kemajuan dalam bidang kedokteran, penyakit

Semuanya menjadikan manusia/rakyat menjadi

yang

sengsara.

disebabkan

oleh

virus,

bakteri,

baksil

semakin bisa di atasi, sehingga kematian manusia
(termasuk kematian perempuan yang melahirkan)
semakin berkurang secara signifikan. Produksi
pangan yang mengakibatkan kurangnya cadangan
pangan, dengan munculnya Revolusi Hijau sejalan

4.

Lalu,

kesadaran

macam

apa

yang

harus

dibangkitkan untuk masa sekarang dan masa
depan kita di negara tercinta Indonesia ini?
a.

Kita harus sadar bahwa kita hidup di wilayah/

dengan meningkatnya populasi manusia baik

daerah tropika. Ini sangat berbeda dengan

secara global maupun nasional semakin bisa

daerah subtropika. Ciri daerah tropika adalah

teratasi. Kematian manusia akibat kelaparan

kaya ragam jenis flora dan fauna, 2 musim

berkurang secara signifikan.

saja (penghujan dan kemarau) – beda dengan

Perang yang berskala global yang membunuh

daerah subtropika yang miskin akan ragam

jutaan orang semakin langka. Memang masih

jenis flora dan fauna, dan mengalami 4 musim

ada perang-perang yang berskala nasional/lokal

(panas, gugur, dingin, semi). Oleh karena

masih terjadi. Apalagi dengan semakin canggihnya

itu, kita di Indonesia ini harus tinggalkan
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sifat meniru kehidupan manusia di daerah

b.

Berdayakan para peneliti dan hasil-hasil

subtropika. Usaha tani (dalam arti luas) jangan

penelitiannya.

lagi monokultur – tetapi heterokultur. Tidak

bukanlah sesuatu yang tabu. Penggunaan

perlu jor-joran penggunaan pupuk kimia,

sedikit lahan tetapi produktivitasnya tinggi.
telah berhasil mencukupi pangan rakyat di

pupuk dengan harga yang semakin mahal

negaranya dan menjadi lumbung pangan –

– semakin tidak terjangkau. Kita semua

pengekspor – bagi penduduk dunia.

tahu penggunaan pupuk kimia yang terusseharusnya bukan bertambah meningkatkan
produktivitas tanah, tetapi justru merusak
struktur dan tekstur tanah menjadi semakin
tidak produktif. Ditambah kurangnya kadar C
organik di dalam tanah akan memusnahkan
berbagai mikroba yang sangat bermanfaat
bagi

pertumbuhan

tanaman.

Solusinya

adalah bikin pupuk organik (yang bisa dibikin
sendiri) – bila perlu dicampur dengan pupuk
kimia dengan sedikit takaran.

high-tech

Contoh: Taiwan, Belanda, Israel, Ethiopia –

sehingga berulang kali terjadi kelangkaan

menerus dalam jumlah melebih takaran yang

Penggunaan

c.

Kita ini memiliki banyak orang pandai.
Sayangnya

mereka

masing-masing

kebanyakan

dengan

berpikir

egoisme

yang

tinggi. Ini jelas tidak mampu mengatasi
persoalan-persoalan yang dihadapi. Berpikir
menyeluruh

(holistik

–

komprehensif)

menjadi sesuatu keniscayaan. Dari sini, maka
mampu

mengambil

keputusan-keputusan

yang bersifat etis. Sehingga paling tidak ada 4
hal yang terpenuhi secara menyeluruh, yaitu
keberlanjutan, keselamatan, kemaslahatan,
dan kemanfaatan.
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PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE DALAM PERSPEKTIF PERANCANGAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh: Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si.
(Purna Tugas Kementerian LHK sebagai Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama)

I. PENGANTAR

Republik Indonesia berada pada Kawasan
Lindung (Hutan Konservasi, Hutan Lindung,
Sempadan Pantai, Sempadan Sungai dan
kawasan lindung lainnya), dan Kawasan
Budidaya (budidaya hutan/Hutan Produksi,
perikanan, pertanian, dan sebagainya), yang
keberadaannya harus lestari.
3. Ancaman

terhadap

ekosistem

mangrove

sangat masif, sehingga perlu kebijakan yang
komprehensif dan tegas agar kelestariannya
tetap terjaga.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
MANGROVE YANG TERTUANG DALAM
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MASIH PARSIAL
Kebijakan
Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si.

1.

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

undangan

yang

mangrove

dalam

perundang-

tentang

pengelolaan

perundang-undangan

Nasional

1.

Undang-Undang

Nomor

26

tahun

2007

27

tahun

2007

Tentang Penataan Ruang;
2.

Undang-Undang

Nomor

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

yang cukup dewasa dalam ukuran perancang

Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah

menyisakan

ternyata

peraturan

pelaksana

dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014

masih

tentang

yang

kebutuhan pengaturan tentang hal tersebut
adalah sangat mendesak yaitu Perlindungan

mangrove

di

wilayah
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atas

Undang-Undang

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Ekosistem

Perubahan

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

belum diatur secara komprehensif walaupun

50

mengatur

dalam

lingkungan hidup di Indonesia. Dalam usia
perundang-undangan

2.

tertuang

diatur dalam :

Hidup (UU PPLH) telah berumur 13 tahun
sebagai payung hukum dalam pengelolaan

yang

Nasional;
Negara

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Artikel Utama

5.

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990

Kecil secara berkelanjutan.

Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
6.

d.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang
tepian yang lebarnya proporsional dengan

Tentang Batas Sempadan Pantai.

bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100

ad 1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang

(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke

Rencana Tata Ruang Nasional

arah darat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan

ad

3.

Menurut

Ketentuan

Pasal

51

Peraturan

Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang

dengan fungsi utama melindungi kelestarian

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bahwa

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

Kawasan Lindung Nasional terdiri atas :

alam dan sumber daya buatan. Sementara itu

a. Kawasan yang memberikan perlindungan

dalam angka 10 Pasal yang sama telah diatur

terhadap kawasan bawahannya;

pengertian Kawasan budi daya yaitu wilayah
yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

b. Kawasan perlindungan setempat;

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan

cagar budaya;

sumber daya buatan.

d. Kawasan rawan bencana alam;
ad 2. Di samping itu menurut Undang-Undang Nomor

e. Kawasan lindung geologi; dan

27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

f. Kawasan lindung lainnya.

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat beberapa
istilah yang perlu diperhatikan dan terkait erat
dengan pengelolaan ekosistem mangrove, yaitu:
a.

Ekosistem

adalah

tumbuh-tumbuhan,

kesatuan

komunitas

hewan,

organisme

dan non organisme lain serta proses yang
menghubungkannya

dalam

membentuk

keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
b.

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian,
dan

pemanfaatan

Wilayah

Pesisir

dan

Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk
menjamin

c.

keberadaan,

ketersediaan,

dan

ad

4.

Cakupan

Kawasan

Lindung

berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990
Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 meliputi:
a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Kawasan Bawahannya;
b. Kawasan Perlindungan Setempat;
c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
d. Kawasan Rawan bencana Alam.

kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan

Ketentuan Pasal 4 mengatur tentang : Kawasan

Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara

yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

dan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : (1).

meningkatkan

kualitas

nilai

dan

keanekaragamannya.

Kawasan Hutan Lindung, (2). Kawasan Bergambut, (3).

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan

Kawasan Resapan Air. Pasal 5: Kawasan perlindungan

Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir
dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri
dari : (1). Sempadan Pantai, (2). Sempadan Sungai, (3).
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Kawasan Sekitar Danau/Waduk,(4). Kawasan Sekitar
Mata Air.
Ketentuan Pasal 6 mengatur tentang Kawasan
suaka alam dan cagar budaya yang dilindungi adalah
(1). Kawasan Suaka Alam, (2). Kawasan Suaka Alam
Laut dan Perairan lainnya, (3). Kawasan pantai
Berhutan Bakau, (4). Taman Nasional, Taman Hutan
Raya dan Taman Wisata Alam, (5). Kawasan Cagar

garis air surut terendah ke arah darat.
ad 5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016
tentang Batas Sempadan Pantai
Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden ini memuat
beberapa pengertian/definisi yang berkaitan dengan
sempadan pantai antara lain :
a.

Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

b.

terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan
menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin
ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air

sempadan

pantai

pantai

adalah

yang

ruang

ditetapkan

berdasarkan metode tertentu.

Tujuan dari perlindungan terhadap kawasan hutan
lindung berdasarkan Pasal 7 adalah untuk mencegah

Batas

sempadan

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang
tepian pantai, yang lebarnya proporsional

c.

Bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke

permukaan.

arah darat.

Ketentuan Pasal 8 memuat tentang Kriteria
kawasan hutan lindung yaitu: (1). Kawasan hutan

d.

digunakan

dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah,

adalah
untuk

unsur-unsur
menggambarkan

yang
suatu

konsep.

curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau,
(2) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan

Parameter

e.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan

40 % atau lebih, dan/atau, (3) Kawasan hutan yang

antara

mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

meter atau lebih.

f.

ekosistem

Mangrove

darat

adalah

dan

vegetasi

laut

pantai

yang

yang

Pasal 14: Kriteria sempadan pantai adalah daratan

memiliki morfologi khas dengan sistem

sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan

perakaran yang mampu beradaptasi pada

bentuk kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari

daerah pasang surut dengan substrat lumpur

titik pasang tertinggi ke arah darat.

atau lumpur berpasir.

Pasal 24 : Perlindungan terhadap kawasan suaka
alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk
melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem,
gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma
nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.
Pasal 26

: Perlindungan terhadap kawasan

pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan
hutan bakau pembentuk ekosistem hutan bakau dan

ad 6.

Bahwa Perpres No. 51 TAHUN 2016 memerintahkan
kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan
batas sempadan pantainya dalam bentuk Peraturan
Daerah (Perda). Hal tersebut berdasarkan Pasal 2
Perpres No. 51 Tahun 2016 yang berbunyi:
a.

batas sempadan pantainya dalam Peraturan

sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

pelindung usaha budidaya di belakangnya.

adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air
pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari
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Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai
sempadan pantai wajib menetapkan arahan

tempat berkembangnya berbagai biota laut disamping

Pasal 27 : Kriteria kawasan pantai berhutan bakau

Penetapan Batas Sempadan Pantai

Provinsi.
b.

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

yang mempunyai sempadan pantai wajib

Artikel Utama
menetapkan

batas

sempadan

pantainya

Lingkungan Hidup yang merupakan tindak lanjut

dalam Peraturan Daerah tentang Rencana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Kerja mengatur sedikit tentang mangrove dalam

Tujuan dari Penetapan batas sempadan pantai
tersebut berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 51 TAHUN
2016 adalah untuk melindungi dan menjaga:
a.

mangrove antara lain :
Baku Kerusakan Ekosistem Laut sebagaimana

Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir

Demikian

disebut

secara

terbatas

soal

Alokasi ruang untuk akses publik melewati

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 273

Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Ketentuan Pasal 6 yang berbunyi :
Penghitungan

batas

sempadan

pantai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus
disesuaikan dengan karakteristik topografi,

ayat (2).
Nomor

serta

pengendalian

kerusakan

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah
22

Tahun

2021

dirasa

tersebut

belum

memenuhi kebutuhan akan Pengaturan Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

III. PENGATURAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE YANG MENYELURUH
Mengingat

pentingnya

untuk

memenuhi

biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan

kebutuhan

ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

yang terkait.

yang

akan

sangat

pengaturan/kebijakan

strategis

tersebut,

maka

dalam
saat

ini

pantai

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

Badan Restorasi Gambut & Mangrove (BRGM) sedang

mengikuti

mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah

Penghitungan

terhadap

batas

ketentuan:
gempa

sempadan
(a).

dan/atau

perlindungan
tsunami;

(b).

perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; (c).
perlindungan sumber daya buatan di pesisir
dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
(d). perlindungan terhadap ekosistem pesisir,
seperti lahan basah, mangrove, terumbu
karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria,

yang mengatur secara komprehensif Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Adapun Tiga Pilar Dasar yang menjadi Ratio Legis
dari Kebijakan ini adalah :
1.

dan delta; (e). pengaturan akses publik; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Sementara

itu

dalam

Peraturan

Ekosistem

bagian

dari

Mangrove

Jaringan

merupakan

Konservasi

Dunia

keberadaannya sangat strategis.
2.

Bahwa

Keberadaan

Ekosistem

Mangrove

sangat terpengaruh oleh kondisi dan kegiatan

Pemerintah

di daratan dan di perairan.

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan

Bahwa

dan bagian dari Pertahanan Negara yang

(f). pengaturan untuk saluran air dan limbah.
ad 7.

pula

pemanfaatan

dalam penetapan batas sempadan pantai diatur dalam

b.

diatur dalam Pasal 231 ayat (2).

alam;

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhitungkan

a.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-

pantai; dan
d.

tersebut.
22 Tahun 2021 ini mengatur materi muatan ekosistem

dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana

c.

sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-Undang

Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap
pulau kecil;

b.

konteks Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

3.

Bahwa

Keberadaan

Ekosistem

Mangrove
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tidak lepas dari keberadaan manusia yang

Administrasi.

secara alamiah kehidupannya tergantung dari
ekosistem tersebut serta kearifan lokal yang
mempunyai potensi untuk tetap dilestarikan
keberadaannya

sebagai

sumber

ilmu

pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan

Peraturan

dalam
dan

UU

Kerja,

Cipta

hal

sejalan

Pemanfaatan
dengan

sebagaimana

Ekosistem

kebijakan
tertuang

dari
dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan, yang mengatur antara

Pemerintah

lain tentang “ multi usaha ” dan pemanfaatan kawasan

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

hutan, tentu keberadaan mangrove menjadi alternatif

Mangrove ini bertujuan sebagaimana tertuang dalam

untuk pengusahaan perdagangan karbon bagi areal

draf RPP adalah :

kawasan yang terdapat hutan mangrove dengan

1.

Penyusunan

Khusus
Mangrove

Terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Mangrove secara utuh menyeluruh
dalam satu kesatuan ekosistem;

2.

Terselenggaranya
Pengelolaan
memiliki

Perlindungan

Ekosistem

jasa

Mangrove

ekosistem

dengan

yang
nilai

merupakan bagian dari konservasi global
secara berkelanjutan;
Terselenggaranya

efektif

ekosistem mangrove secara kuantitas dan
kualitas;

5.

Dengan adanya rencana Penyusunan Peraturan
Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Mangrove diharapkan terdapat kejelasan
Kelola,

kejelasan

Fungsi

dan

Kepastian

Hukum

serta Kepastian Usaha dengan tetap memperhatikan
keberadaan masyarakat sekitar ekosistem mangrove,

penanganan

terhadap tekanan penurunan dan kerusakan

4.

lingkungan.

IV. PENUTUP
dan

ekologi, ekonomi dan sosial yang tinggi yang

3.

tidak menebang tapi lebih pada pemanfaatan jasa

memperkuat pemberdayaan, peran serta dan kearifan
lokal.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini

Terselenggaranya

dan

diharapkan tekanan terhadap keberadaan ekosistem

Pengelolaan Ekosistem Mangrove di tingkat

mangrove menjadi berkurang dan bahkan sebaliknya

lokal, nasional maupun global; dan

akan memacu Pembangunan Ekosistem Mangrove di

Terselenggaranya

Perlindungan

Perlindungan

dan

Indonesia.

Pengelolaan Ekosistem Mangrove dengan

Segala Peraturan yang ada sebelum Peraturan yang

tata kelola kepemerintahan yang handal,

akan terbit ini tetapberlaku sejauh tidak bertentangan

akuntabel dan melibatkan peran masyarakat

dengan Peraturan pemerintah yang akan diterbitkan

serta pemberdayaan masyarakat.

tersebut.

Atas dasar hal tersebut di atas maka pengaturan

Dengan terbitnya Kebijakan Perlindungan dan

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Pengelolaan Ekosistem Mangrove maka ekosistem

harus diatur secara komprehensif, selain mengatur

mangrove

secara

“perlindungan”

pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945, yaitu

perlu kegiatan penetapan baik fungsi maupun fisik

Pengelolaan untuk sebesar-besarnya Kemakmuran

di lapangan sehingga dapat menjadi alat bantu bagi

Rakyat.

teknis,

misalnya

terkait

tetap

lestari

dan

memenuhi

aparat penegak hukum dalam proses justisia di dalam
implementasinya. Hal lain yang perlu diatur adalah
Kelembagaan, Pengawasan, Pemberdayaan & Peran
Serta Masyarakat dan Kearifan Lokal serta Sanksi
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SAMPAI DI MANA RESTORASI GAMBUT INDONESIA?
Oleh : Ir. Pramono Dwi Susetyo
(Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

D

engan berubahnya
nama dari Badan

Restorasi

Gambut

(BRG) menjadi Badan

Ir. Pramono Dwi Susetyo

Ekosistem gambut Indonesia yang mempunyai
luas mencapai

13,34 juta hektare menjadi contoh

sempurna hutan tropika yang lengkap dalam kondisi

Restorasi Gambut dan

klimaks. Dengan vegetasi yang heterogen, tanah

Mangrove (BRGM) se-

gambut berlapis-lapis dan air rawa yang menyatu

jak akhir tahun 2020

dengan ekosistem hutan hingga menjadi ekosistem

lalu (24/12/2020), hin-

hutan rawa gambut. Dengan ekosistem seperti itu,

gar

pember-

gambut menjadi penyerap dan penyimpan emisi

itaan restorasi gambut

karbon sangat besar. Secara alami, hidrologi gambut

bingar

tenggelam oleh riuhnya
berita tentang rehabilitasi mangrove dalam sepak terjang kegiatan BRGM selama tahun 2021 ini. Dalam beberapa kali rapat kerja dengar pendapat antara Komisi
IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) yang melibatkan BRGM selama tahun 2021 ini, pertanyaan anggota dewan kepada Kepala
BRGM hanya berkutat sepu`tar progres kegiatan rehabilitasi mangrove yang dananya cukup besar itu, tanpa
menyinggung sedikit pun kegiatan restorasi gambut.
Padahal BRG yang dibentuk sejak tahun 2016
mempunyai tugas yang cukup berat yakni salah
satunya adalah mengatur dan memfasilitasi restorasi
gambut seluas

MENGAPA GAMBUT DIRESTORASI

2 juta hektare hingga tahun 2020

di tujuh provinsi di Indonesia yakni Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Sementara
BRGM, sebagai lembaga baru masih ditugasi untuk
merestorasi gambut rusak tersisa seluas 1,2 juta

memiliki

mekanisme

perlindungan

diri

untuk

mencegah kebakaran besar.
Pola kebakaran masif dan meluas baru terjadi sejak
tahun 1980-an. Dalam kebakaran gambut di Indonesia
1997-1998, setelah dikeringkannya lahan gambut
untuk Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG)
di Kalimantan Tengah, jumlah karbon yang dilepas
sebanyak 2,5 miliar ton karbon setara CO2. Sedangkan
kebakaran 2002-2003 ekosistem gambut melepaskan
200 juta hingga 1 miliar ton karbon ke atmosfer. Sejak
itu, kebakaran hebat berulang terjadi di Kalimantan.
Menurut laporan Palangkaraya Ecological & Human
Right Studies (PROGRESS), terdapat 17.676 titik api
di areal konsesi perusahaan di Kalteng pada puncak
kebakaran lahan September 2015. Adapun indeks
standar polusi udara pada 19-22 September 2015 di
Kalteng mencapai 3.169mg/m2, jauh di atas ambang
batas normal aman.
Menurut data Badan Restorasi Gambut (sekarang
Badan

Restorasi

Gambut

dan

Mangrove)

tahun

2020, total luas gambut di Indonesia mencapai 13,34

hektare. Mengapa lahan gambut yang rusak harus

juta hektare, dengan lahan gambut rusak 2,67 juta

direstorasi dan bukan direhabilitasi. Apa saja kegiatan

hektare, yang terbagi dalam beberapa bagian. Kawasan

restorasi gambut yang telah dilakukan selama ini.

budidaya berizin baik kehutanan maupun perkebunan

Mengapa mempertahankan hutan alam primer rawa

seluas 1.784.353 hektare, kawasan budidaya tidak

gambut dan merestorasi gambut, penting dan perlu

berizin

dalam mengendalikan krisis iklim lokal, regional dan

491.791 hektare, lahan non konsesi 892.248 hektare.

global ?.

Alih fungsi hutan gambut untuk membangun Proyek

400.458

hektare,

dan

kawasan
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Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar di Kabupaten Kuala

ekosistem

Kapuas, Kalimantan Tengah, merupakan contoh nyata

terdegradasi disebabkan kebakaran hutan dan lahan

kerusakan ekosistem hutan gambut seluas satu juta

seluas 2 juta hektare. Dari sasaran tersebut, obyek yang

hektare. Pembukaan hutan gambut untuk PLG dengan

menjadi fokus sasaran restorasi oleh BRG adalah KHG

sistem tebang habis membuat lingkungan rusak parah.

(kawasan hidrologis gambut). KHG adalah ekosistem

Fungsi “spon” ekosistem hutan gambut yang mampu

gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di

menyimpan air pada musim hujan, sehingga gambut

antara sungai dan laut dan/atau pada rawa.

tetap basah di musim kemarau.

gambut yang

telah

rusak

dan

Prioritas restorasi gambut meliputi kegiatan 1)

Pemulihan gambut dilakukan dengan empat cara:

restorasi lahan gambut terdampak kebakaran hutan,

rehabilitasi, suksesi alami, restorasi dan cara lain

lahan dan perkebunan tahun 2015 seluas 877,394

yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

hektare; 2) restorasi pada kubah gambut atau gambut

dan teknologi. Rehabilitasi yang diartikan sebagai

dalam yang sudah terlanjur diperuntukkan sebagai

revegetasi adalah cara yang paling sulit memulihkan

kawasan

gambut. Rekomendasi IPB pada 1999 menanam gelam

perlindungan kawasan gambut yang belum dibuka dan

(Melaleuca leucadendron). Gagal. Pembibitan anakan

masih utuh seluas

maupun biji ternyata sulit. Faktor hidrologi yang

perbaikan tata kelola air dan peningkatan infrastruktur

ekstrem membuat air melimpah dan menggenang

pengendalian seluas 3,094,520 hektare. Berdasarkan

pada musim hujan sehingga vegetasi terendam dan

Peraturan Presiden no.1/2016 (pasal 4 ayat (3), tentang

mati. Pada musim kemarau praktis tidak ada air. Semak

BRG, prioritas perencanaan dan pelaksanaan restorasi

belukar yang tersisa menjadi mudah terbakar.

gambut tersebut dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau

budidaya

seluas

2,796,492

6,174,493

hektare;

hektare;

dan

3)
4)

pemulihan

(luas gambut 519.320 ha, jumlah KHG 4) Provinsi

gambut adalah dengan suksesi alami karena proses

Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin (luas

pemulihannya

Suksesi

gambut 291.054 ha, jumlah KHG 7) , Kabupaten Ogan

alami dilakukan terhadap ekosistem gambut berkanal

Komering Ilir (luas gambut 1.087.938 ha, jumlah

yang telah bersekat dan tidak terdapat gangguan

KHG 4) Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten

manusia. Namun cara ini membutuhkan waktu yang

Kepulauan Meranti (luas gambut 363.476 ha, jumlah

cukup lama. Untuk membantu mempercepat proses

KHG 6) Provinsi Riau.

Cara

yang

paling

mudah

diserahkan

dalam

kepada

alam.

pemulihan gambut, restorasi adalah cara yang paling

Secara umum kinerja dan sasaran program/

logis dan masuk akal. Kegiatan restorasi dilakukan

kegiatan BRG meliputi a) perencanaan, pengendalian

untuk menjadikan ekosistem gambut atau bagian-

dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut

bagiannya berfungsi kembali, melalui pembangunan

dengan

infrastruktur

tersusunnya

peta

KHG

di

7

provinsi,

yang

tersedianya informasi spasial dan non spasial untuk

meliputi bangunan air, penampungan air, penimbunan

perencanaan restorasi gambut, tersusunnya penetapan

kanal dan atau pemompaan air. Bangunan air itu

zonasi fungsi lindung dan budidaya; b) pelaksanaan

adalah sekat kanal, embung dan bangunan air lainnya.

konstruksi

pembasahan

kembali

gambut

Salah satu indikator keberhasilan restorasi gambut

infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan

adalah apabila jumlah titik api (hot spot) berkurang

penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar

dibanding dengan sebelum kegiatan restorasi. Itulah,

dengan terlaksananya restorasi dan perlindungan

alasan-alasan kenapa gambut perlu direstorasi.

ekosistem gambut seluas 2 juta hektare, terlaksananya
pemeliharaan

KEGIATAN RESTORASI GAMBUT
Dalam
(waktu

itu)

Rencana
tahun

sasaran strategis yaitu
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Strategis
2016-2020,

(Renstra)
BRG

terpulihkannya

infrastruktur

pembahasan

lahan

gambut, terselenggaranya budidaya tanaman pada
BRG

kawasan budidaya gambut dengan tanaman dan sistem

mempunyai

yang sesuai untuk keperluan dukungan kesejahteraan

kawasan

Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry

Artikel Utama
masyarakat; c) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi

barat laut Amerika Serikat. Selain itu, Lembah Amazon,

serta partisipasi dan dukungan masyarakat dalam

Cekungan Kongo, dan sebagian wilayah Kalimantan.

restorasi gambut; d) penelitian dan pengembangan

Beberapa area itu merupakan kawasan mangrove, yang

teknologi pemetaan, pembasahan dan revegetasi serta

lain berupa lahan gambut. Untuk Indonesia, selain

upaya pengembangan ekonomi di lahan gambut secara

Kalimantan yang dipetakan menyimpan karbon yang

berkelanjutan dengan terbangunnya demplot-demplot
restorasi gambut, tersusunnya alternatif budidaya dan
jenis komoditas untuk budidaya ramah ekosistem rawa
gambut basah, tersusunnya hasil inovasi teknologi
dan kebijakan untuk restorasi gambut; e) dukungan
manajemen kelembagaan.
Intervensi kegiatan meliputi kegiatan sekat kanal

sangat tinggi adalah Papua bagian selatan. Kawasan itu
merupakan penyerap karbon alami dan dapat dianggap
jadi sumber penyimpan sumber daya yang tidak bisa
dipulihkan. Sebab jika karbon tersimpan dilepaskan
oleh aktivitas manusia butuh waktu berabad abad bagi
daerah itu untuk pulih.

(1 unit sekat kanal membasahi 25 ha), revegetasi,

Jika karbon lepas, hal itu tidak dapat dipulihkan

pemeliharaan 1, 2 dan 3, sumur bor, alternatif

dalam jangka waktu tertentu, minimal selama 30

livelihood dalam rangka penanganan konflik, lanjutan

tahun. Padahal emisi global harus mencapai emisi

penanganan konflik dan perlindungan.

bersih pada 2050. Sejak tahun 2010, pertanian,
penebangan kayu dan kebakaran hutan melepaskan

RESTORASI GAMBUT UNTUK
PENGENDALIAN KRISIS IKLIM
Peran

hutan

dalam

menghadapi risiko konversi penggunaan lahan dan

percaturan pengendalian iklim mulai menampakkan

perubahan iklim. Jika itu terjadi, bakal akan terjadi

sosok

riset

bencana iklim. Risiko ini dapat dikurangi melalui

yang diterbitkan jurnal Nature Sustainability pada 18

perlindungan proaktif dan manajemen adaptif. Dalam

November 2021 lalu, tim peneliti dari Conservation

pemetaan ini, 23 persen karbon yang tidak dapat

International, Amerika Serikat telah membuat peta

dipulihkan berada dalam kawasan lindung dan 33,6

terbaru bagian dunia yang memiliki konsentrasi

persen dikelola masyarakat adat serta komunitas lokal.

karbon amat tinggi dan jika terlepas akan memicu

Indonesia bisa menghemat miliaran dolar AS jika bisa

bencana iklim. Wilayah gambut di Kalimantan dan

menjaga dan memulihkan lahan gambutnya. Selain

Papua termasuk yang memiliki konsentrasi karbon di

itu, upaya ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca

bumi.

dan mencegah 12.000 kematian dini. Hasil kajian para

yang

Pulau

sesungguhnya.

rawa

gambut

139 – 443 gigaton

(Gt) karbon dunia yang tidak dapat dipulihkan itu

khususnya

primer

tidak dapat dipulihkan. Sisanya
di

Indonesia,

alam

emisi karbon setidaknya 4 gigaton (Gt) karbon yang

Kalimantan

Dalam

laporan

Kelompok peneliti yang dipimpin Monica L.

peneliti dari University of Leeds ini diterbitkan dalam

Noon ini menyebutkan untuk menghindari bencana

jurnal Nature Communications pada Kamis (2/12/2021).

perubahan

yang

Hasil riset ini diperoleh dengan menganalisis data

cepat dan pengelolaan ekosistem lebih baik pada skala

emisi kebakaran dan tutupan lahan berbasis model

planet. Karbon yang dilepaskan memalui pembakaran

satelit. Peneliti menemukan bahwa restorasi lahan

bahan baku fosil akan membutuhkan waktu ribuan

gambut dapat menghasilkan penghematan ekonomi

tahun untuk beregenerasi di bumi. Monica dan tim

sebesar 8,4 miliar dolar AS untuk kurun waktu 2004-

menemukan

2015.

iklim

dibutuhkan

wilayah

di

bumi

dekarbonisasi

yang

menyimpan

Saat ini pemerintah Indonesia berkomitmen

karbon tertinggi dan harus dijaga diantaranya adalah

merestorasi 2,5 juta hektare lahan gambut yang rusak

permafrost atau tanah beku di belahan utara termasuk

dengan proyeksi biaya 3,2 -7 miliar dolar AS. Biaya ini

Siberia dan kawasan rawa-rawa sepanjang pantai

jauh lebih kecil dibandingkan dengan dampak kerugian
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kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 di Indonesia

Studi ini juga menyoroti pentingnya jumlah luas

yang mencapai 28 miliar dolar AS. Studi tersebut

lahan yang direstorasi dan di mana restorasi terjadi.

menyatakan, jika restorasi telah selesai, area yang

Disebutkan restorasi harus ditargetkan di area yang

rusak karena terbakar pada tahun 2015 akan berkurang

telah terbukti paling rentan terhadap kebakaran di

sebesar 6 persen, mengurangi emisi CO2 sebesar 18

masa lalu. Lahan gambut di Indonesia menyimpan

persen, dan emisi partikel halus(PM2.5)- yang dapat

sekitar 57 gigaton karbon, atau sekitar 55 persen

menembus jauh ke dalam paru-paru- sebesar 24

karbon lahan gambut tropis dunia. Persentase besar

persen sehingga bisa mencegah 12.000 kematian dini.

lahan gambut dunia yang di miliki Indonesia ini, jelas

Laura Kiely, peneliti di University of Leeds,
mengatakan bahwa terdapat banyak manfaat restorasi

ada manfaat di seluruh dunia untuk memulihkan dan
menjaga lahan gambut di Indonesia.

gambut dari manfaat lokal berupa berupa berkurangnya

Alasan-alasan ilmiah dari riset yang di kemukakan

kerugian properti, manfaat regional untuk kualitas

di atas, semakin memperkuat pentingnya upaya

udara dan kesehatan masyarakat, hingga global dari

pemerintah Indonesia tidak hanya untuk memulihkan

pengurangan emisi CO2. Sebaliknya, kerusakan lahan

dan merestorasi gambut yang rusak tetapi juga

gambut dapat memicu kebakaran, merusak lahan

meneguhkan

pertanian serta mengganggu transportasi, pariwisata

primer rawa gambut menjadi mutlak, penting dan

dan perdagangan. Kebakaran juga menghasilkan emisi

diperlukan tidak hanya untuk masyarakat Indonesia

CO2 yang besar.

tetapi juga kepentingan umat manusia di bumi ini.
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HOBI/KEGEMARAN
Bu

Nur

kegemaran

Masripatin
membaca,

Selama memegang amanah jabatan Eselon II, ada
mempunyai

bercocok

-

hobi

atau

tanam

dan

tugas regional dan internasional yang diemban di mana
Bu Nur memberikan kontribusi cukup berarti pada

menikmati keindahan alam, hal ini sesuai dengan

waktu itu antara lain : National Coordinator untuk Asia-

beberapa tulisan yang dihasilkan.

Pacific Forest Genetic Resources Network (APFORGEN),
Lead Negotiator REDD+ dan Indonesia Representative

PENGALAMAN KERJA DAN
KEPEMIMPINAN
Karier Bu Nur dimulai dari staf pada Departemen
Kehutanan, selanjutnya menapaki jenjang kariernya
dengan tekun sebagai PNS, purnabhakti sampai

untuk

REDD+

partnership,

Koordinator

ASEAN

Regional Knowledge Network on Forest and Climate
Change (ARKN-FCC), serta memfasilitasi terbentuknya
Network para ahli perubahan iklim dan kehutanan
yang dikenal dengan APIK Indonesia Network.

dengan sekarang. Nur Masripatin merasa bersyukur
selama kurang lebih 36 tahun sebagai pegawai negeri
sipil (PNS) sempat memimpin unit yang berbeda
- beda mulai dari lembaga riset (3 Puslitbang dan
Setbalitbang), Pusat Standardisasi dan Lingkungan,
bahkan sempat keluar sejenak menjadi Deputi Bidang
Tata Kelola dan Hubungan Kelembagaan – Badan
Pengelola REDD+ sampai Lembaga tersebut dibubarkan
dan Tuhan mentakdirkan kembali ke Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dengan kesadaran bahwa disetiap penggalan

Foto : Sebagai Lead Negotiator REDD+ (bersama Dubes RI utk Afrika Selatan pada
penutupan COP-17 di Durban Afrika Selatan tahun 2011).

perjalanan karir, sukses kita adalah bagian dari
sukses pendahulu kita dan berkat dukungan tim serta
bimbingan atasan dan jangan sampai meninggalkan
masalah kepada pengganti kita. Di Setiap tempat
di mana ditugaskan selalu mengajak tim untuk
RESHAPING CURRENT CONDITION TO WIN THE FUTURE.
Atas dasar prinsip itulah perubahan/pembaharuan
dilakukan sesuai konteks dan waktunya, baik program
institusi maupun dalam pengelolaan sumberdaya
manusia. Tidak hanya memastikan bahwa programprogram harus tetap relevan dalam koridor kebijakan

Foto : Bersama APIK Indonesia Network : salah satu rangkaian
proses pembentukannya

yang ditetapkan, tetapi juga menaruh perhatian besar
pada peningkatan kapasitas dan kualitas institusi
dan SDM, antara lain melalui penerapan ISO Quality
Management Requirement untuk institusi, sedangkan
untuk SDM memfasilitasi studi lanjutan (S2 dan S3)
bagi peneliti dan staf lainnya dan short-term training
serta retreats.
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Foto : Mewakili ARKN-FCC pada Side Event COP-20 di Lima-Per 2014.

Apa dan Siapa
Di tingkat nasional adalah terbangunnya sistem
informasi

safeguards

(SIS)

REDD+,

alat

penilai

implementasi safeguards dan kelembagaannya. Juga
sebagai NFP-UNFCCC,
NFP-AATHP,
memegang

NFP-Vienna

amanah

sebagai

Convention
Dirjen

semasa

Pengendalian

Perubahan Iklim.
Sebagai Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim
(PPI) yang pertama (2015), yang sangat mudah diklaim
sebagai legacy adalah fondasi yang diletakkan sesuai
konteks dan waktunya serta apa yang bisa dibayangkan
pada waktu itu tentang masa depan. Demikian juga
penanganan seamlessly masa transisi penggabungan
tugas empat lembaga sebelumnya ke dalam DJPPI.
Di Awal tugas, Indonesia sedang menghadapi
tantangan berat dengan kejadian karhutla besar
di

tanah

air

yang

langsung

ditangani

dengan

komando RI-1 dan di KLHK oleh KLHK-1. Bagi Ditjen
PPI terdapat pekerjaan besar di tanah air untuk

Foto : Bersama MenLHK dan Special Envoy PI dan DELRI mempelajari draft text
Paris Agreement di COP 21 Tahun 2015

Tahun 2018 (COP-24) adalah tahun terakhir
memegang

posisi

leadership

sebagai

National

Focal Point (NFP) Indonesia untuk UNFCCC, yaitu
tahun (COP) di mana hampir semua

aturan global

pelaksanaan Paris Agreement disepakati yang dikenal
dengan ‘Katowice Rule Book’.

mengintegrasikan tugas - tugas DNPI dan BPREDD+
yang telah dibubarkan dan tugas - tugas unit-unit
di bawah KLH dan Kemenhut di bidang perubahan
iklim yang berdasarkan Perpres No. P16/2015 menjadi
tugas KLHK, dalam hal ini DJPPI sesuai PERMEN No.
P18/2015. Tugas DNPI, KLH dan Kemenhut langsung
masuk menjadi bagian tugas DJPPI, sementara tugas
dan hasil-hasil BPREDD+ harus ditransfer ke beberapa
Unit Eselon I yang terkait. Disamping itu sekitar 70
orang yang dipekerjakan oleh BPREDD+ juga harus
dipikirkan jalan keluar terbaiknya.

Foto : Menyampaikan posisi Indonesia pada sidang plenary COP 24

Pelaksanaan tugas besar lain di awal masa
jabatan adalah tugas sebagai National Focal Point (NFP)
menjelang COP-21 UNFCCC di mana legally binding
instrument untuk perubahan iklim ditargetkan diadopsi
di COP-21 yang kita kenal dengan Paris Agreement –
terutama dalam penyiapan posisi Indonesia dan
konsolidasi Tim Negosiasi serta harmonisasinya
dengan Tim Outreach & Campaign melalui Indonesia
Pavilion.

Bersama

beberapa

negara

berkembang

lainnya berhasil memperjuangkan agar hutan dengan
REDD+nya
(Article 5).

secara eksplisit masuk Paris Agreement

Internalisasi Paris Agreement di tingkat nasional
telah dimulai setelah perjalanan menuju COP-21
selesai. Paralel dengan proses ratifikasi Paris Agreement,
bersama tim melakukan pembaruan dokumen INDC ke
NDC dan menyusun strategi implementasi NDC sebagai
basis pelaksanaan NDC terutama di fase persiapan (pra
2020), penguatan sejumlah sistem pendukung (SIGNSMART, SIDIK, SIS-REDD+) dan pembangunan Sistem
Registry Nasional (SRN) sebagai tulang punggung
kerangka transparansi yang sangat penting dalam
pelaksanaan Paris Agreement.

Penataan kembali

dilakukan terhadap pengaturan tentang implementasi
REDD+ dengan proses panjang penyusunan Peraturan
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Menteri LHK tentang REDD+ (PERMEN LHK No.
P70/2017). Demikian juga transformasi PROKLIM
(Program Kampung Iklim) dari program pemberian
penghargaan atas kegiatan di level tapak yang
mengandung unsur mitigasi dan adaptasi menjadi
gerakan nasional aksi adaptasi dan mitigasi perubahan

PENGALAMAN SELAMA MENJALANKAN TUGAS
Kata Bu Nur, tidak ada tugas yang benar-benar
unik, mungkin karena selalu melihat bahwa di
setiap penggalan perjalanan kehidupan, selalu ada

iklim serta peningkatan livelihood di level tapak

keindahan dan ketidakindahannya, ada kesuksesan

(RW/Dusun/Kelurahan/Desa)

dan ketidaksuksesan nya, ada kemudahan dan ada

melalui

peningkatan

pelibatan semua aktor termasuk Pemerintah Daerah

kesulitannya masing-masing.

Apa karena itu pula,

dan Swasta serta Perguruan Tinggi, merevisi Peraturan

maka

selalu

Menteri tentang PROKLIM, menerbitkan juknis serta

tempat yang awalnya tidak disukai, namun setelah

menyusun road map pengembangan PROKLIM 2018-

berusaha keras untuk melihat keunggulan (terutama

2030.

yang tersembunyi) dari tempat di mana ditempatkan,

Mempertimbangkan

bahwa

perubahan

iklim

menyangkut isu yang sangat luas, dengan stakeholders
yang sangat beragam pula baik dari aspek awareness,
latar belakang pengetahuan dan kebutuhan informasi,
yang tidak bisa dilayani dengan sistem yang telah ada,
maka dibangun Knowledge Centre perubahan iklim
yang menyediakan informasi tentang perubahan iklim
yang sifatnya umum.

PERKEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM
Menurut Bu Nur, sampai saat ini sudah sekitar 25
tahun menekuni bidang ini. Mungkin isu perubahan

disetiap

pemindahan

dan selalu juga terjadi

mendapatkan

disaat telah menemukan

keunggulan dan berjalan dengan keunggulan tersebut
(mulai mencintai tempat tersebut), waktu sudah
menunjukkan saatnya menuju tempat lain (dipindah).

HARAPAN MULTI USAHA KEHUTANAN (TERMASUK PERDAGANGAN KARBON)
Menurut

Dr.

Nur

Masripatin,

Multi

Usaha

Kehutanan (MUK) dari sisi konsep bagus sekali,

iklim sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari

bahkan menurutnya seharusnya seperti itu mengelola

perjalanan kehidupannya, bukan hanya karena tugas

sumberdaya hutan. Kebijakan MUK sudah digulirkan,

kedinasan (amanah jabatan sebagai penanggung jawab

pelaku

isu perubahan iklim), tetapi karena latar belakang

harapannya konsisten dalam pelaksanaanya, science

pengetahuan dan kepenasaran atas luasnya cakupan

harus menjadi basis, compliance terhadap peraturan

isu ini yang menyangkut hampir segala segi kehidupan,

juga keharusan, missing pieces dalam pengaturan juga

dari kehidupan individu sampai kepentingan negara,

harus secara jeli dilihat oleh Pemerintah, sehingga

bahkan menyangkut kemanusiaan global, sehingga

tidak memberikan ruang sedikitpun untuk menjauh

memerlukan dukungan hampir segala bidang ilmu.
Ada beberapa penugasan dari Ibu Menteri LHK
yang dijalankan, yang paling lama sejak purna tugas
dari pegawai negeri tahun 2018, yaitu sebagai salah
satu Penasihat Senior Menteri (PSM), kemudian
menyusul belakangan sebagai bagian dari tim ahli
FOLU NetSink 2030/IFNET 2030 dan tim asistensi G20
EDM-CSWG, serta dewan pengawas suatu lembaga. Di

usaha

menyambut

dengan

gembira,

dari intensi baik penerapan konsep tersebut.

Perlu

proportional balance antara produk (kayu – non kayu)
dan jasa (jasa lingkungan termasuk penyerapan/
penyimpanan

carbon)

dalam

pelaksanaan

multi

usaha kehutanan, dengan mempertimbangkan biogeographical condition dan sosial masyarakat setempat.
Dalam hal perdagangan carbon, para pengusaha perlu

luar itu ada beberapa kegiatan yang sifatnya advisory

memahami bahwa perdagangan karbon Indonesia

untuk lembaga internasional dan regional, untuk

dikemas dalam kerangka PERPRES No. 98/2021 tentang

nasional terutama dukungan ke unit terkait di KLHK.

penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang menuntut
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alignment dengan target nasional dalam pengendalian

diadopsinya Kyoto Protocol

perubahan iklim dalam NDC dan path jangka panjang

terbukanya ruang perdagangan karbon hutan. Dalam

LTS-LCCR 2050 dan NZE 2060. Strategi jangka panjang

waktu yang sama, data global menunjukkan bahwa

ini menuntut tren penurunan emisi dan peningkatan

deforestasi masih terus terjadi dan berdasarkan data

serapan yang signifikan untuk dapat menjaga posisi

IPCC (2003) deforestasi berkontribusi ~ 17 % dari emisi

net-sink pada tahun 2050, dengan interim target

global dan 75 % nya terjadi di negara berkembang.

FOLU Net-sink 2030. Mengingat bahwa jangka waktu

Deforestasi diperkirakan akan terus meningkat apabila

MUK diberikan sangat panjang (90 tahun dan dapat

tidak ada bantuan kepada negara berkembang untuk

diperpanjang), maka alignment dengan target jangka

menurunkan

panjang di atas sangatlah penting.

melanjutkan pembangunan secara sustainable; hal ini

(1997) terutama dengan

deforestasinya

dengan

tetap

dapat

mendorong masuknya RED (yang kemudian menjadi

PENDAPAT TERHADAP “KEBANGKITAN
KELOLA LINGKUNGAN”
Bu Nur menjelaskan, kalau menengok ke belakang
50 tahun perjalanan kehutanan Indonesia, maka
jelaslah bahwa adaptasi dengan perubahan iklim
tidak hanya beradaptasi dan meningkatkan resiliensi
terhadap

perubahan

iklim

seperti

halnya

yang

diperlukan oleh semua makhluk di bumi, tetapi juga
adaptasi mindset dan cara mengelola sumberdaya
hutan dan lahan yang dikaruniakan oleh Tuhan serta
mengantisipasi setiap perubahan yang akan/mungkin
terjadi.

Dan menjadi RIMBAWAN adalah jalan

kehidupan yang mengharuskan kita terus beradaptasi
dan meningkatkan resiliensi dari waktu ke waktu
sesuai konteks dan waktunya.
Sebelum tahun 1970-an, kekayaan sumberdaya
hutan di luar Jawa tidak begitu dilirik, barulah mulai
awal tahun 1970 an dengan cepat hutan menjadi tulang
punggung pembangunan termasuk untuk perkebunan
yang sekarang menjadi salah satu andalan ekonomi
negara kita. Pertengahan 1980-an over-eksploitasi
sumberdaya hutan mulai nampak nyata dampaknya
dan

menjadi

perhatian

dunia

termasuk

melalui

boikot kayu tropis. Di tingkat global timbul kesadaran
kolektif

tentang

pentingnya

menyeimbangkan

antara pembangunan dengan lingkungan dan di awal
tahun 1990-an lahirlah tiga Konvensi RIO (UNFCCC,
CBD, UNCCD) dan The Forest Principles (1992). Isu
kehutanan dalam UNFCCC

baru muncul

REDD+) sebagai agenda COP mulai COP-11 di Montreal
tahun 2005. Sepuluh tahun kemudian lahirlah Paris
Agreement yang menempatkan hutan pada posisi
penting dan bagi Indonesia sektor kehutanan dan
lahan merupakan kontributor terbesar dalam NDC.
Sekarang kita berada di awal 2020 an, warga dunia
telah menyatakan komitmennya dalam NDC yang
masih perlu ditingkatkan lagi dan strategi jangka
panjang telah dibuat (Indonesia : LTS-LCCR 2050 dan
NZE 2060 dalam proses).
Menarik pembelajaran di atas, bagaimana posisi
hutan dalam konstelasi perubahan iklim global,
RIMBAWAN yang tentunya mumpuni dengan ilmu
teknis menjaga dan menanam hutan, perlu melihat
lebih

jauh

aspek

politik-ekonomi

nasional

dan

internasional bahkan aspek geopolitik, tidak hanya
aspek sosial. Dalam implementasinya penanganan
perubahan iklim juga tidak terlepas dari isu keadilan,
kesetaraan termasuk gender, antar generasi dan hak
orang-orang lemah. Terakhir, karena kinerja aksi iklim
baik penurunan emisi/peningkatan serapan maupun
adaptasi/peningkatan resiliensi merupakan resultante
seluruh upaya oleh banyak pihak, serta dukungan
pendanaan-kapasitas teknologi, penegakan hukum,
intervensi kebijakan dan stakeholder engagement,
maka RIMBAWAN dan semua aktor yang terlibat perlu
mentransformasi kerja-kerja yang terfragmentasi ke
kerja kolaboratif.

setelah
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PENGHARGAAN
Berbagai kegiatan di dalam dan luar negeri terkait
dengan perubahan iklim tak pernah bosan dilakukan
oleh Bu Nur, hasil jerih payahnya telah mendapatkan
apresiasi dari berbagai pihak, diantaranya adalah :
1.

Asosiasi Ahli Iklim dan Kehutanan Indonesia

COP: Conference of the Parties

pembentukan dan perjalanan APIKI Network.
Menerima Sky Changer Award dari The Carbon
Institute (TCI) – The GHG Management USA
(2018), atas kontribusi pada kebijakan dan
edukasi perubahan iklim di tingkat nasional
dan internasional.
Menerima

Satya

Lencana

Wirakarya

bidang perubahan iklim, koordinasi antar
kementerian/Lembaga

dan

stakeholder

lainnya dalam penyiapan dokumen Nationally
Determined
pembangunan

Contribution
Sistem

EDM-CSWG: Environmental Deputy Minister
– Climate Sustainability Working Group
INDC: Intended Nationally Determined
Contribution
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate
Change
LTS-LCCR : Long Term Strategy for Low

(2017) atas kontribusi jangka panjang di

(NDC),

Registri

serta

Nasional

(SRN).
4.

Haze Pollution
CBD: Convention on Biological Diversity

panjang di bidang perubahan iklim serta

3.

AATHP: ASEAN Agreement on Transboundary

Menerima Climate Leader Award (2019) dari
(APIKI Network), atas kontribusi jangka

2.

SINGKATAN-SINGKATAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Teladan tahun
2004, berdasarkan empat kriteria :
integritas, profesionalisme, leadership, dan
kerja tim.

Demikian sekelumit mengenai gerak langkah
dan sepak terjang Dr. Ir. Nur Masripatin MFor.Sc,
semoga menginspirasi bagi para pembaca, khususnya
generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa
dan negara, menuju Indonesia Makmur sejahtera dan
berkeadilan.

Terima kasih.

Carbon and Climate Resilience
NDC: Nationally Determined Contribution
NFP: National Focal Point
NZE: Net Zero Emission
RED: Reducing Emission from Deforestation
REDD+:Reducing Emission from Deforestation
and forest Degradation, and the role
of sustainable management of forest,
conservation and enhancement of carbon
stocks.
SIDIK: Sistem Informasi Data Indikatif
Kerentanan
SIGN-SMART : Sistem Inventarisasi Gas
Rumah Kaca – Simpel, Mudah, Akurat,
Reliable, Transparan
SIS : Safeguard Information System
SRN: Sistem Registri Nasional
UNCCD: United Nations Convention to Combat
Desertification
UNFCCC: United Nations Framework
Convention on Climate Change
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Ir. AGUNG NUGRAHA, M.Ant.
Oleh : Hari Purnomo
(Penerbit Wana Aksara)

AGUNG NUGRAHA

yang sangat lekat dengan sektor

L

kehutanan.

ahir di Yogyakarta, 13 Okto-

sering diterbitkan di majalah

ber 1969. Merupakan anak

mahasiswa Liana dan Foresta,

ketiga dari empat bersaudara dari

di

pasangan Slamet Dipodiwiryo dan
Sri Hartati.

juga

Masa kecil dan re-

mana

Agung

Nugraha

aktif

menjadi

redaksi

di majalah tersebut.

majanya mengikuti orang tuanya

Secara

akademik, minatnya terhadap

yang berprofesi sebagai pegawai

kehutanan

pajak Departemen Keuangan yang

ke

berpindah-pindah dari satu kota

sosial

dalam

diwujudkan

skripsinya

yang

mengupas secara dalam budaya,

ke kota lainnya. Sekolah dasarn-

adat

ya ditempuh di Yogyakarta dan
Makassar, pendidikan SMP nya di

Ragam tulisannya

Ir. Agung Nugraha, M.Ant.

lalui di Makassar dan Semarang. Pendidikan SMA dituntaskan di SMAN 1 Semarang.

istiadat

dan

kebiasaan

masyarakat adat Dayak

yang

tinggal di sekitar unit manajemen HPH PT. Sari Bumi
Kusuma di provinsi Kalimantan Tengah. Agung
Nugraha menggunakan cara pandang yang relatif baru

Bakat menulisnya sudah terlihat sejak mengenyam

yaitu alat analisis antropologi dan kehutanan. Karya

pendidikan di SMPN 6 Makassar. Aktif mengirimkan

skripsinya kini telah diterbitkan ke dalam sebuah buku

tulisan dan karya sastra ke majalah sekolah dan remaja

yang berjudul RINDU LADANG Perspektif Perubahan

di kotanya. Serta memiliki banyak sahabat pena baik

Masyarakat Desa Hutan.

di dalam maupun luar negeri. Berbeda dengan anak
seusianya, Agung Nugraha tidak hanya bertukar
kabar biasa layaknya anak remaja tetapi juga saling
berbagi cerita tentang situasi dan kondisi daerah
dan negaranya. Baik keindahan alam maupun sosial
kemasyarakatannya.
Agung

meniti karier profesionalnya di kelompok usaha
kehutanan Alas Kusuma Group di kantor pusat Jakarta.
Alas Kusuma merupakan salah satu dari beberapa
kelompok usaha kayu yang memiliki luas areal
terbesar di Indonesia tahun 1990 an. Tanggung jawab

Kehutanan

yang diembannya sesuai minatnya yaitu divisi kelola

UGM, Yogyakarta melalui jalur Penelusuran Minat

sosial yang saat itu dikenal dengan Bina Desa. Agung

Dan Kemampuan (PMDK) pada tahun 1988. PMDK

Nugraha bertanggung jawab terhadap perencanaan,

merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri

evaluasi dan sesekali terjun langsung ke lapangan

tanpa tes melalui prestasi akademik sewaktu di SMA.

untuk mengkoordinasikan

Kemampuannya menulis semakin terasah setelah

di seluruh unit manajemen yang tersebar di provinsi

menjadi mahasiswa. Selama mengenyam pendidikan

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan

di Fakultas Kehutanan UGM

Agung Nugraha tertarik

Timur. Termasuk di dalam penanganan konflik.  

persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan

Sembari bekerja Agung Nugraha melanjutkan studi

dengan

Nugraha

Lulus dari Fakultas Hutan UGM, Agung Nugraha

masuk

Fakultas

pelaksanaan kelola sosial
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Antropologi di Program Pasca Sarjana, Universitas

pelatihan

Indonesia, Jakarta.

identiﬁkasi

Awal terlibat dalam organisasi profesi yang lebih
luas saat dirinya meninggalkan perusahaan lamanya
untuk menjadi Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan
Indonesia (APHI) di tahun 1999. Terakhir menjabat
sebagai Sekjen APHI beberapa tahun kemudian. Dari
sinilah titik tolak Agung Nugraha bergaul dengan

sistem

manajemen

Kawasan

(SIM),

Konservasi

pelatihan

Hutan

Bernilai

Tinggi (HCVF) aspek sosial (NKT 5 & NKT 6),
pelatihan penilaian dampak sosial (SIA), pelatihan
CSR, pelatihan monitoring keanekaragaman hayati,
pelatihan manajemen mutu, serta berbagai materi
peningkatan kapasitas SDM lainnya.
Di

sela-sela

kesibukannya

dengan

beragam

kalangan yang lebih luas. Baik pemerintahan, sektor

kegiatan, pemikirannya yang produktif, kritis dan

swasta, KADIN, partai politik, organisasi profesi dan

progresif di bidang kehutanan, lingkungan dan sosial

lain sebagainya. Sejak saat itu beragam jabatan di

masih terus dituangkan dalam berbagai penerbitan

embannya menjadi pengurus teras, eksekutif puncak,

puluhan buku. Selain penulis buku, aktif pula sebagai

staf khusus serta tenaga ahli di berbagai organisasi

editor, juga penulis ratusan artikel dan opini lepas di

maupun lembaga, baik

berbagai media.

pemerintahan,

Asosiasi,

Profesi, LSM, lembaga internasional maupun BUMN
dan BUMS.
untuk

Pernah mengikuti kursus LEMHANAS

pemuda

mewakili

organisasi

kepemudaan

nasional.
Sejak

Beberapa bukunya yang masih dinikmati saat ini
antara lain Antropologi Kehutanan, Menyongsong
Perubahan Menuju Revitalisasi Sektor Kehutanan,
Mimpi BUMN Kehutanan Terdepan, Rindu Ladang,

2006

sekaligus

Hutan Industri dan Kelestarian dan masih banyak

lembaga kajian strategis di bidang kehutanan dan

lagi tulisannya yang tersebar menjadi buku, dimuat

lingkungan yang berhimpun dalam bendera WANA

di jurnal, ditampilkan di majalah serta surat kabar.

AKSARA grup.

mendirikan

konsultan

Kegiatan utamanya antara lain

melakukan riset, kajian, pelatihan, penulisan dan
publikasi

di

bidang

kehutanan,

lingkungan

dan

sosial kemasyarakatan dengan klien dan mitra dari
Kementerian/Lembaga

Pemerintah,

Pemerintah

Sebuah warisan yang tak pernah lekang oleh waktu.
Sebagaimana sering diungkapkan oleh Agung Nugraha
“Menulislah jika tidak ingin dilupakan oleh sejarah”.
Pada

19

Agustus

2021

sebagai

Nugraha

Daerah, Asosiasi, BUMN dan BUMS, LSM, lembaga

mendapatkan

donor, maupun individu/perorangan.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Menteri

Sejak 2007 sampai sekarang berpengalaman dan

penghargaan

Agung

Pejuang

Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta karena

sukses menjadi penyelenggara sekaligus instruktur,

dedikasinya di dalam bidang Lingkungan Hidup dan

fasilitator

Kehutanan Indonesia.

dan

narasumber

berbagai

kegiatan

workshop, seminar dan pelatihan bekerja sama dengan
lembaga pemerintah, perusahaan, asosiasi, maupun
secara swadaya mandiri.
Beberapa pelatihan yang pernah diselenggarakan
antara lain: pemetaan potensi dan resolusi konﬂik,
pelatihan mediator dan negosiator resolusi konflik,
pelatihan auditor serﬁkasi PHPL dan praktisi FSC,
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Agung

Nugraha

meninggalkan

kita

semua

pada tanggal 27 Juli 2021 karena terpapar Covid 19.
Meninggalkan seorang istri dan enam orang putra
putri. Dan, tentu saja meninggalkan warisan tulisan
dan kegigihan kepada para Rimbawan.

Sekilas Info

ISSN 2721-4087

MENGUNGKAP SEJARAH LAHIRNYA LAGU
SERUAN RIMBA ATAU MARS RIMBAWAN SERTA
PERKEMBANGAN PENGHAYATANNYA
Oleh : Ir. Slamet Soedjono , M.B.A
(Pengasuh MRI)

PENGANTAR

mengenal kedua pencipta Mars Rimbawan tersebut

S

udah lebih dari
70 tahun para

rimbawan atau
yang merasa dirinya
mencintai sumber
daya alam hutan
gemar menyanyikan
lagu Mars Rimbawan
atau nama aslinya
lagu “Seruan Rimba”
dan sudah lama pula
menjadi lagu yang

boleh dikata “diwajibkan” untuk dinyanyikan dalam
setiap Event atau acara-acara resmi Kehutanan atau
dalam rangka pengkaderan calon-calon rimbawan
di Lembaga Pendidikan Kehutanan. Pada umumnya
mereka menikmati sekali kesyahduan lagu dan syair
dari Mars Rimbawan itu
Akan tetapi barangkali cukup banyak dari mereka
yang

tidak/belum

mengetahui

tentang

sejarah

kelahirannya atau kalau ada yang tahu mengetahuinya

yaitu R. Noto Soekotjo dan Letkol Yahya Bahram
meski kenalnya tidak terlalu dekat atau lama yaitu
ketika sama-sama menjadi pejabat kehutanan. Pak
Noto Soekotjo sebagai Kepala Sub Bagian Penyuluhan
Kehutanan penulis sebagai Kepala Sub Bagian Statistik
Direktorat Kehutanan di Bogor dan Pak Jahya Bahram
sebagai Kepala Seksi Keamanan Perhutani Jawa Timur
yang merupakan Pamen TNI AD (Letkol) dikaryakan
di Perhutani, domisilinya di kota Surabaya, penulis
sebagai Kepala Seksi Statistik Direktorat Perencanaan
BPU Perhutani di Jakarta tempat tinggal tetap di Bogor
.
Mungkin saja tulisan ini jauh dari sempurna oleh
karena itu penulis akan sangat berterima kasih bila
ada pihak-pihak

yang berkenan melengkapi atau

meluruskannya.

SAAT DAN SUASANA DICIPTAKANNYA LAGU SERUAN RIMBA
1.

Saat Penciptaan
Dalam tulisan yang dibuat oleh

Noto Soekotjo

baru sepenggal-sepenggal belum diketahuinya secara

tahun 1967 dengan judul “Seruan Rimba”

agak lengkap dan detail dibalik diciptakannya lagu

“Seruan Hati Nurani Rimbawan”, dikatakan bahwa lagu

tersebut. Oleh karena itu atas saran beberapa teman

Seruan Rimba diciptakan di Pesanggrahan Kehutanan

rimbawan penulis ingin mencoba memaparkannya

“Klino” KPH Saradan -Madiun-Jawa Timur

dalam tulisan ini semoga saja bermanfaat .

April/Mei 1942, tidak lama setelah Jepang berhasil

Sebagai dasar dan sumber informasi untuk

sebagai

bulan

memenangkan perang melawan Belanda, kemudian

adalah bacaan dari apa yang ditulis oleh

Jepang mulai menjajah Hindia Belanda (kelak menjadi

pelaku sejarah sendiri, persaksian orang terdekatnya,

Republik Indonesia) dengan sistim Pemerintahan

informasi lokasi diciptakannya lagu tersebut, buku

Militer. Saat penciptaan, di Klino sedang diadakan

Sejarah Kehutanan Indonesia serta pengetahuan dan

Rapat Para Petinggi Kehutanan KPH Saradan, Nganjuk,

pengalaman penulis

45 tahun mengabdi bekerja di

Bojonegoro, Madiun, dan sekitarnya, selama 5 hari

Kehutanan. Dan secara pribadi/fisik penulis sempat

yang dipimpin oleh R. Soepardi, KDH Saradan. Rapat

penulisan
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Sekilas Info
diadakan untuk membahas dan merumuskan rencana
pembangunan/pengelolaan
setelah

pimpinan

kehutanan

kehutanan

di

selanjutnya

daerah-daerah

2. Suasana Ketika Lagu Seruan Rimba Diciptakan
a. Pesanggrahan Klino yang terletak di lereng
Gunung Pandan masih dikelilingi hutan lebat

kosong ditinggalkan oleh pimpinan lama OrangOrang Belanda yang

berupa hutan alam jati yang luas dengan

semuanya Insinyur Kehutanan

pohon-pohon

karena ditangkapi dan dipenjarakan/ diinternir oleh

terdapat pohon-pohon yang dikala musim

Architect (BA) suatu jabatan setingkat KSKPH/Ajun

kemarau daunnya tetap hijau seperti ploso,

Adm. Bos Architect tertua saat itu R. Soepardi yang

kesambi, walikukun, juga terdapat tumbuhan

sudah memangku jabatan KDH (Kepala Daerah Hutan)

liana dan rotan berduri. Cuaca di bawah tajuk

Saradan, oleh karena itu yang dipercaya memimpin

hutan rindang, sejuk, segar, nyaman.

rapat di Klino adalah pak Soepardi.

kicauan burung yang enak didengar dan

memerintahkan para Sinder KPH Saradan agar pergi ke

beberapa burung yang warnanya indah-indah

Klino untuk membantu penyelenggaraan pertemuan

sering menampakkan diri nyaman dilihatnya

dan diminta untuk membawa/mengajak para volunteer

seperti kepodang,kutilang,jalak dan merak.

(calon Sinder dari lulusan MBS/CS atau yang masih

Tak

sebagai Siswa MBS/CS) yang diperbantukan kepada

ketinggalan

pula

menampakkan

dirinya kera dan lutung.

para Sinder. MBS adalah singkatan dari Middlebare

Di waktu malam

hari terdengar bunyi-bunyian satwa yang

Bosbouw School= Sekolah Kehutanan Menengah Atas

menyeramkan seperti burung hantu, harimau

di Madiun Sekolah Kejuruan Kehutanan tertinggi

dan babi hutan. Pendek kata situasi alamnya

di Indonesia (Hindia Belanda) pada saat itu untuk

masih murni, lengkap, harmoni dan simfoni

mendidik calon-calon Sinder Kehutanan (sekarang

sebagai

KBKPH/Asisten Perhutani) sedangkan CS singkatan

suatu

ekosistem

yang

lengkap.

Dipilihnya Klino sebagai tempat pertemuan

dari Cultuur Shool= Sekolah Pertanian Menengah

pertimbangannya selain suasananya yang

Pertama di Malang juga Sekolah Kejuruan yang

nyaman juga dirasa aman dari pengawasan

di dalamnya ada jurusan Kehutanan sama-sama

Penguasa

Kehutanan/Perkebunan

Jepang

yang

mudah

curiga

manakala ada orang-orang berkumpul /

dengan pangkat yang lebih rendah dari lulusan

berkerumun dikiranya sebagai antek Belanda

Pada jaman Belanda di Indonesia belum ada

yang akan melawan Penguasa Jepang yang

Perguruan Tinggi Pertanian /Kehutanan, adanya di

baru

Negeri Belanda (Wageningen) tetapi orang pribumi

berkuasa;

karena

Klino

tempatnya

tersembunyi dan terpencil aksesnya masih

dapat dikatakan dilarang masuk perguruan tinggi

sulit.

tersebut kecuali orang-orang khusus yang terpilih
oleh Penguasa Belanda yang biasanya dari golongan

Di

waktu pagi dan siang hari terdengar banyak

Sebelum berangkat ke Klino pak Soepardi telah

MBS.

menjulang tinggi

1,0-1,5 m. Di bawah tajuk hutan jati tersebut

Belanda pangkatnya paling tinggi hanya sebagai Bos

Sinder

besar-besar

dengan diameter setinggi dada ditaksir antara

yang sempat menjabat pimpinan kehutanan di Jaman

Calon

yang

berumur ratusan tahun

Jepang; sedangkan saat itu orang kehutanan pribumi

mendidik

jatinya

b.

Para Sinder dan Volunteer yang didatangkan

bangsawan tinggi itupun jumlahnya tidak banyak.

ke Klino diberi tugas untuk melakukan

Sampai akhir penjajahan Belanda hanya ada satu orang

pengamanan jalannya rapat dan membantu

Insinyur Kehutanan pribumi Indonesia yaitu Ir. R.

berbagai pelayanan untuk kepentingan rapat.

Sewandono.

Berkaitan dengan tugas pengamanan, di siang
hari pagi sampai sore para sinder dan volunteer
secara bergantian ditugaskan untuk patroli

70

Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry

Sekilas Info
sekaligus rekreasi dan pengenalan hutan

anak muda ini belum tahu politik tahunya

di sekitar Pesanggrahan yang kondisinya

hanya bekerja dan belajar yang baik, rajin,

seperti telah digambarkan di muka.

Tentu

mencintai hutan dan pekerjaannya, membina

saja mereka sangat menikmati, senang dan

keakraban dan pergaulan antar rimbawan

puas atas penugasan tersebut mendapatkan

yang tua maupun muda. Menurut Kardjono

pengalaman baru yang sangat berharga. Di

pak Sinder Beran yang rumah dinasnya sering

waktu malam hari setelah makan malam

dipakai berkumpul para voluntir tadi dua

para Sinder dan Volunteer tadi membuat api

orang diantara mereka yaitu Notosoekotjo

unggun di halaman Pesanggrahan untuk

dan Yahya Bahram nampak sekali mempunyai

melawan hawa dingin yang menyengat di

darah seni yang tinggi dan cukup berbakat.

malam hari sambil bersuka ria, bernyanyi,

Mereka mempunyai idealisme yang tinggi

bermain

untuk

gitar,

bercanda.

main

kartu

Nyanyian

yang

Bridge

dan

membangun

dan

menjaga/

melestarikan hutan tempat mereka bekerja

dikumandangkan kebanyakan terdiri dari

berkat didikan di sekolah mereka (MBS

lagu-lagu Barat (Belanda-Jerman-Inggris)

dan CS) dan binaan dari para seniornya di

yang sedang ngetren pada jamannya seperti

lapangan.

Begin the Beguine, Over the Rainbow, Daar Bij
Die Molen, Mijn Zonnel Land dsb. terutama
lagu MBS Mars ciptaan Notosoekotjo yang
sangat

c.

dapat

dibawakan/

disenangi

siswa

maupun

alumni

3. Proses Penciptaan Lagu
Di muka telah disampaikan tentang kehadiran
para Volunteer dalam Pertemuan Klino sejak sebelum

MBS karena lagunya penuh semangat dan

dimulainya

menghentak-hentak.

rapat.

Nyanyian-nyanyian

rapat

Mereka

meski

telah

mereka

menjalankan

bukan

peserta

tugasnya

ikut

tersebut ternyata tidak hanya dinikmati oleh

mengamankan jalannya rapat diantaranya dengan

mereka yang berada di luar tempat rapat

berpatroli memasuki dan mengitari hutan-hutan di

tetapi juga dinikmati oleh peserta rapat di

sekitar Pesanggrahan yang masih murni alami dan

dalam ruang rapat.

dinikmatinya dengan suka ria dan bahagia sebagai

Para volunteer yang masih berstatus Siswa
MBS adalah Noto Soekotjo, Jahya Bahram,
Sitanggang, Ambarita, Hutapea, Soekahar
sedangkan para Sinder yang lulusan MBS/
CS adalah Kardjono, Roestam, Banu Mahdi,
Moh.Weiss (di kemudian hari menjadi Prof
Dr Ir di IPB juga pernah menjadi pejuang RI
berpangkat Mayor), Kamoes, Sadonomoelyo,
Soegoro. Para volunteer tadi tinggalnya di
rumah dinas KBDH Jatiketok Selatan dan
Wilangan Selatan di Beran bersama sindernya
yang masih bujangan. Beran adalah kota kecil
ibukota kecamatan yang lokasinya terpencil,
sepi dan sulit transportasi.
Hampir setiap Sabtu malam Minggu mereka
berkumpul,

bersenda

gurau,

bernyanyi,

main gitar atau main kartu Bridge Anak-

pengalaman

baru

yang

tak

ternilai

menambah

semangat dan jiwa kerimbawanannya. Setiap malam
selama 4 hari pertama mereka membuat api unggun,
bersukaria, bernyanyi dan bergembira, tetapi ada satu
orang volunteer yang bernama Yahya Bahram kurang
menunjukkan kegembiraannya/keceriaannya bahkan
cenderung pendiam, kalaupun ikut hadir dalam acara
nyanyi menyanyi dia tidak mengeluarkan suaranya
yang

lepas

kakinya

paling-paling

yang

tidak

hanya

bersemangat

menghentakan
meski

sedang

dinyanyikan lagu yang penuh semangat seperti Mars
MBS yang disukainya.
Salah

seorang

Sinder

yang

sudah

banyak

mengenal perangai para volunteer karena mereka
tinggal di rumahnya, pada siang hari ke 5 di mana
malam harinya rapat akan ditutup, mendekati Noto
Soekotjo yang diketahuinya sangat dekat dengan
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Yahya Bahram, meminta untuk menanyakan ke

di depan halaman Pesanggrahan. Diperlukan latihan

Yahya Bahram ada masalah apa.

Pertama Yahya

cepat bersama teman-teman.

Bahram

Nasionalis

yang

dasarnya

berjiwa

dan

Seniman mengemukakan kekesalannya atas perilaku
para Petinggi Kehutanan peserta rapat yang masih
bersikap feodal tidak perhatian terhadap rimbawan
muda atau pegawai kehutanan yang dianggap rendah
derajatnya. Selanjutnya dia menyodorkan syair yang
ditulisnya/disusunnya selama 4 hari di Klino setelah
ikut menjelajah hutan sekitarnya untuk bisa dijadikan
nyanyian kaum rimbawan. Penyusunan syair itu telah
disesuaikan untuk/dengan lagu Mars MBS ciptaan
Noto Soekotjo. Setengah kaget namun dengan senang
Syair tersebut diterima dan akan dipelajari dulu untuk
diserasikan dengan lagunya.

Perlu diketahui pula

bahwa Yahya Bahran adalah orang awak (Minang) yang
pada umumnya suka berpantun dan bersyair wajarlah
kalau pandai menyusun syair.

Pada saatnya tiba malam terakhir dari pertemuan,
seusai makan malam rapat diteruskan dan para
volunteer juga mulai berapi unggun diikuti oleh para
Sinder yang tidak ikut rapat. Nyanyi bernyanyi dimulai
dengan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan, kemudian
menjelang berakhirnya rapat dikumandangkanlah
lagu Seruan Rimba ciptaan Noto Soekotjo dan Yahya
Bahram yang baru sore hari itu diciptakannya.
Rupanya nyanyian yang lagunya penuh semangat
dan syairnya memuji-muji hutan disertai ajakan
kepada rimbawan untuk benar-benar mencintainya,
siap bekerja dan berkorban untuknya; didengar dan
mendapatkan perhatian khusus dari peserta rapat
sehingga setelah rapat ditutup mereka beramai keluar
ruang rapat ingin tahu lagu apa yang baru pertakali
didengarnya

itu

termasuk

pak

Soepardi

selaku

Notosoekotjo sendiri sebenarnya sudah berpikir

Ketua Rapat. Pak Soepardi menanyakan kepada para

ke arah itu karena belum ada nyanyian berbahasa

Sinder yang tidak ikut rapat tapi ikut menyaksikan

Indonesia

jiwa

api unggun serta menikmati nyanyian para volunteer

kerimbawanan yang penuh semangat perjuangan

tadi terutama nyanyian Indonesia yang memuji-

dan kebangsaan, apalagi dia sadar benar bahwa lagu

muji hutan dan pengabdian para rimbawan. Setelah

Mars MBS yang berbahasa Belanda tidak akan lagi

dilaporkan pak Soepardi meminta untuk dinyanyikan

bisa dinyanyikan karena pemakaian bahasa Belanda

sekali lagi dan setelah selesai memerintahkan nanti

dilarang oleh Pemerintah Jepang. Lagi pula syairnya

setelah pak Soepardi bekerja kembali di Kantor KPH

hampir tidak ada yang terkait dengan pembangunan

Saradan, Noto Soekotjo dan Yahya Bahram diminta

hutan

lagunya

untuk menghadapnya melaporkan dan menyanyikan

disenangi rimbawan saat itu karena bersemangat dan

kembali lagu Seruan Rimba yang dinyanyikan di Klino

menghentak-hentak.

itu.

yang

dan

bisa

untuk

membangun

penyelamatannya

meski

Setelah syair itu dibaca dan dipelajari serta

Setelah

perintah

tersebut

dilaksanakan

diserasikan dengan lagunya siang hari itu juga

ternyata pak Soepardi sangat berkenan, senang dan

Noto

untuk

berencana akan menyebarluaskan nyanyian tersebut

membahasnya bersama-sama, hasilnya cepat dicapai

di KPH Saradan maupun di KPH-KPH lain untuk

kesepakatan. Kesepakatan bisa cepat dicapai karena

dijadikan nyanyian wajib bagi kaum rimbawan. Pak

Yahya Bahram juga mengakui kemampuan seni musik

Noto Soekotjo dan Yahya Bahram merasa senang

seniornya dan juga dari segi umurnya dan tingkat

sekali

klasnya di MBS, Noto Soekotjo klas 3, Yahya Baharam

akan

klas 1. Selanjutnya disepakati akan ditampilkan pada

kebanggaan kaum rimbawan.

malam itu juga ketika rapat pimpinan kehutanan akan

waktu kemudian rencana pak Soepardi tadi menjadi

diakhiri, tidak di ruang rapat karena memang tidak

kenyataan setidaknya di daerah Jawa Timur

Soekotjo

menemui

Yahya

Bahram

ada rencana penutupan rapat dengan atraksi apapun.
Nyanyian baru ini akan dinyanyikan di kala api unggun
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lagu

ciptaannya

dihargai

disebarluaskan/dipopulerkan

Pimpinan

dan

menjadi

lagu

Apalagi beberapa

Sekilas Info
PERKEMBANGAN DAN
PENGHAYATAN LAGU SERUAN RIMBA
1.

angkutannya ditebangi kayunya dipotong-potong
untuk dijadikan kayu bakar guna menjalankan loko
kereta api atau mesin uap lainnya karena bahan

Pak Soepardi dapat dikatakan sebagai pimpinan
kehutanan
dan

senior

yang

meneruskannya

mengawali

dengan

bakar batubara sudah tidak dapat diperoleh lagi

usaha

gigih

padahal seluruh transportasi darat saat itu hanya

untuk

mengandalkan kereta api. Selain untuk kayu bakar

mendarahdagingkan lagu Seruan Rimba sebagai
sarana pembentukan jiwa kerimbawanan dan

hutan ditebang guna ditanami jarak (buahnya

korsa rimbawan. Sejak jaman Belanda pak Soepardi

untuk dioleh menjadi oli mesin), macam-macam

sudah dikenal luas sebagai tokoh senior rimbawan

tanaman pangan, juga kapas. Para rimbawan tua

pribumi (lulusan MLS angkatan kedua tahun

muda pada menangis hatinya, sedih karena hutan

1922) yang memiliki semangat kerimbawanan dan

yang dicintainya yang dibangun dengan susah

nasionalisme tinggi dan aktif sebagai Pengurus

payah ditebangi seenaknya namun

Perhimpunan Pegawai Kehutanan Tanpa Gelar
(Bond van Ongegradueerd Bosch personeel

atau

apalagi yang ditugaskan melaksanakan tebangan

disingkat BOB). BOB ini dapat dikatakan sebagai
tandingan

semena-mena tadi di banyak tempat dilakukan

dari VABINOI (Perkumpulan para

Houtvester/KKPH

Belanda

yang

terdiri

Insinyur

Kehutanan

dari

para

oleh

anggotanya

orang-orang

Jepang

yang

dilindungi

penguasa militer Jepang yang keras.

orang

Belanda) dalam menyalurkan aspirasi maupun

tidak bisa

berbuat apa-apa karena tak kuasa melawannya

2.

Pada awal Kemerdekaan RI di bulan September

pendapatnya/pengalamannya di bidang teknis

1945 ketika Penguasa Jepang akan menyerahkan

kehutanan maupun kesejahteraan anggotanya.

urusan Kehutanan kepada Pemerintah RI, diminta

Kalau VABINOI punya majalah Tectona, BOB
juga menerbitkan majalah Het Bosch untuk
pengembangan
Pegawai

ilmu

Kehutanan

berpendidikan

MLS,

dan
tingkat
MBS

pengalaman

para

Menengah

yang

dan

CS

sekaligus

sebagai media perjuangan nasib para pegawai
kehutanan tingkat menengah pribumi. Ketokohan
pak

Soepardi

ini

membantu

percepatan

pengembangan atau penyebarluasan lagu Seruan
Rimba.
tidak

Pada jaman Jepang perkembangannya
begitu

menggembirakan

disebabkan

ketatnya pengawasan penguasa Jepang.
Bahkan pada jaman Jepang ini terutama setelah
Jepang

mengalami

banyak

kekalahan

dalam

perang melawan Sekutu di daerah Asia Pasific
tahun 1944-1945; untuk memenuhi kebutuhan
perangnya Jepang melakukan tindakan yang tak

supaya RI menunjuk orang yang dipercaya /
mampu untuk bisa mengambil alih/menerima
kepemimpinan Jawatan Kehutanan.

Waktu itu

satu-satunya Insinyur Kehutanan orang Indonesia
asli hanya Ir. R. Sewandono yang lulusan MLS 1922
satu kelas dengan R. Soepardi hanya R. Sewandono
yang beristrikan orang Belanda sempat ditugaskan
belajar ke Wageningen Universiteit Negeri Belanda
hingga dapat meraih gelar Insinyur Kehutanan.
Ir. R. Sewandono bersedia untuk menjadi Kepala
Jawatan Kehutanan Pertama RI tetapi minta
yang menjadi wakilnya adalah R. Soepardi yang
dinilai memiliki pengalaman lapangan yang lebih
banyak dan luas di samping secara pribadi telah
mengenalnya

dengan

baik

sejak

sama-sama

sekolah di MLS Bogor.
Dengan

menjadi

Wakil

Kepala

Jawatan

terkendali atau semena-mena di berbagai bidang

Kehutanan pak Soepardi mempunyai kesempatan

termasuk di Kehutanan di mana hutan banyak

yang luas bagi pengembangan

dirusak/ditebangi seenaknya tanpa perencanaan

Rimbawan melalui...

yang baik. Hutan jati yang baik-baik hasil tanaman

Bersambung pada Majalah Rimba Indonesia

ataupun hutan alam yang di tepi jalan/mudah

volume berikutnya

jiwa korsa
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