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Dampak pandemi Covid 19 mengguncang dunia, diawali dari 
sektor kesehatan selanjutnya berkembang ke sektor lain 

yaitu sektor pangan dan energi.  Dirasakan dunia mengalami 
tekanan dan kerentanan,  timbul disrupsi rantai pasok pangan 
dan energi dari negara ke negara serta antar benua.   Kondisi ini 
diperparah adanya ketegangan dan perang antara Ukraina de- 
ngan Rusia serta datangnya iklim yang ekstrim, sehingga hal 
ini ekspor produk pangan dan energi tidak lancar karena adan-
ya kelangkaan alat pengangkut. Berbagai peristiwa tersebut 
merupakan sumber penderitaan dunia yang mengakibatkan 
dunia mengalami krisis ekonomi secara global.  Krisis ekonomi 
tersebut sangat berpengaruh kepada negara berkembang ter-
masuk Indonesia.

Berbicara masalah Indonesia, sebelum dilanda pandemi 
Covid 19 dan lain-lain, eskpor produk unggulan (kayu,sawit 
dan lain-lain) lancar dan pendapatan negara mengalami 
kenaikan.  Sedang setelah dilanda pandemi Covid 19 dan lain-
lain, ekspor produk unggulan mengalami penurunan demikian 
juga pendapatan negara juga turun. 

Menurut analisis para ahli ekonomi penurunan 
pendapatan negara relatif terkendali bila dibandingkan dengan 
negara lainnya. Kedepan Indonesia tetap optimis berkenaan 
dengan ketersediaan pangan dan energi karena memiliki 
sumber daya alam cukup luas dan merupakan lumbung pangan 
dan energi terbarukan.

Optimisme tersebut akan terwujud bila sumber daya 
alam dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesadaran akan faktor 
ekologi (ecological conscience) dan kesadaran akan faktor sosial 
(social conscience)

 Disadari bahwa untuk mewujudkan tujuan di atas ada 
peluang tetapi banyak tantangan dan kepentingan dari 
berbagai pihak, oleh karena itu perlu adaptasi dari berbagai 
tantangan berat tersebut, baik pihak Pemerintah, Pengusaha, 
Akademisi, Praktisi untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam kesempatan ini Majalah Rimba Indonesia Volume  
73 mengangkat tema : ADAPTASI DARI BERBAGAI TEKANAN 
menyikapi situasi dan kondisi yang sulit diprediksi saat ini dan 
ke depan.

Selamat membaca Majalah Rimba Indonesia Volume 73.  

Selamat menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. 
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ADAPTIVE COLLABORATIVE MANAGEMENT DAN VUCA

Oleh :  Ir. Wiratno, M.Sc. 
(Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (Dirjen KSDAE)) 

web:iw-center.com youtube & Instagram : inung wiratno

ADAPTIVE MANAGEMENT 

Istilah adaptif yang berasal dari ‘adaptasi’ - dikatakan 
oleh Kusumanto et al. (2006), berarti proses meng-

adaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi yang baru. 
Lee (1993) (Purnomo et al., 2012) menyatakan proses 
adaptif secara metafora sama dengan cara kerja kom-
pas yang selalu menuju arah utara bumi sehingga pada 
saat kompas ditempatkan di sembarang titik di muka 
bumi maka jarum kompas akan bergerak menuju utara. 
Proses pergerakan jarum kompas dari titik semula 
menuju arah utara  bumi itulah yang  disebut  proses 
penyesuaian dalam manajemen adaptif (AM).

Pengembangan formal AM sebagai pendekatan 
untuk manajemen sumber daya alam dapat 
ditelusuri kembali ke tahun 1970-an. Ketertarikan 
pada konsep manajemen adaptif telah berkembang 
dalam menanggapi keterbatasan yang dirasakan 
dari pendekatan tradisional manajemen SDA. Dua 
ahli ekologi, C.S. Holling dan Carl Walters (Meffe 
et al., 2002), pada tahun 1960-an mengenalkan 
pendekatan AM yang digabungkan dari trial and error 
learning  dan pembelajaran ilmiah. Trial and error 
learning memungkinkan untuk membuat beberapa 

kesalahan dan meningkatkan kinerja manajemen, 
tetapi pembelajarannya tidak transferable ke tempat 
dan orang lain. Sementara eksperimen ilmiah dapat 
memberi suatu jawaban yang tepat dan universal 
untuk pertanyaan-pertanyaan kecil, tetapi itu tidak 
dapat membantu menjawab pertanyaan kompleks pada 
skala ekosistem. Dalam istilah yang paling langsung, 
AM dikatakan oleh Meffe et al. merupakan proses 
memperlakukan manajemen sebagai eksperimen. 

Menurut Borrini-Feyerabend et al. (2000; 2007), 
AM didasarkan atas pengakuan bahwa pengelolaan 
SDA selalu bersifat eksperimental, dimana proses 
pembelajaran dapat dipelajari dari kegiatan yang 
diimplementasikan, dan pengelolaan SDA dapat 
diperbaiki berdasarkan hikmah pembelajaran yang 
didapatkan. Sementara Purnomo (2012) dengan 
mensintesakan pandangan Holling (1978) dan Lee 
(1993) menyatakan bahwa AM sebagai pengelolaan 
yang secara aktif menyadari dan bekerja dalam 
kompleksitas dan ketidakpastian sistem, dengan 
menjadikan setiap tindakan sebagai hipotesis yang 
diuji dalam sistem atau dunia nyata, sehingga tercipta 
proses pembelajaran terus menerus untuk mengurangi 
ketidakpastian dalam rangka mencapai kinerja yang 
lebih baik. 

Ide sentral AM menurut Stankey et al. (2005) 
adalah pada penekanan adanya proses berulang 
dalam menghubungkan knowledge to action (lihat 
Gambar 2.5) atau pengetahuan dengan tindakan 
(Friedmann 1987) dan sebaliknya, action to knowledge 
atau tindakan dengan pengetahuan (Lee 1993). Dalam 
konteks pengelolaan SDA, kebijakan dan tindakan 
pengelolaan SDA dapat dipandang sebagai eksperimen 
yang memberikan peluang untuk belajar tentang 
ekosistem, dan bukan dengan resep yang harus diikuti. 
Kompleksitas dan ketidakpastian ekosistem yang 
melekat mengamanatkan pemantauan dan evaluasi 
tindakan pengelolaan, dan modifikasi pendekatan AM 
sesuai kebutuhan (Meffe et al., 2002).

Foto : Ir. Wiratno, M.Sc.
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ADAPTIVE COLLABORATIVE  
MANAGEMENT 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, 
Adaptive Collaborative Management (ACM) sebagai 
pendekatan pengelolaan sumber daya merupakan 
perkembangan dari dua konsep manajemen, yakni 
CM dengan AM, yang keduanya menemui suatu titik 
temu. AM adalah cara menghadapi ketidakpastian dan 
kompleksitas, sementara CM adalah tentang berbagi 
kekuasaan dan tanggung jawab pengelolaan SDA. 
Dalam titik temu keduanya (ACM), maka manajemen 
adaptif tanpa kolaborasi pengguna, hanya akan 
menjadikan proses teknokratis yang steril; sementara 
manajemen kolaboratif tanpa putaran pembelajaran, 
hanya akan berujung layu (Berkes, 2007). 

Menurut Buck et al. (2001), ACM is still in its initial 
stages, so it is a work-in-progress. No final judgment 
can be rendered on how sufficient or effective it will be 
to cope with the many complexities and great difficulties 
of biodiversity conservation. And like the nature it seeks 

to protect, we can expect that ACM will itself evolve over 
time as experience accumulates. So ACM is more an 
approach than a fixed strategy. It certainly does not offer 
any detailed blueprints. Masih merujuk pendapat Buck et 
al., terdapat sejumlah implikasi terhadap cara pandang 
yang harus diterima dalam pendekatan ACM. 

a. We live in open systems, not closed ones. Ini 

sebagai hal yang menarik, melakukan sesuatu untuk 

simplicity ataukah kepastian yang lebih besar, untuk 

mengasumsikan yang terakhir. Tetapi ini adalah 

sebuah tipuan pikiran, karena “closed systems are 

more artificial than real”. Penghargaan pandangan 

ini membuat hubungan sebab-akibat menjadi lebih 

kompleks, sehingga mengarahkan dan membimbing 

(steering and guiding) adalah kata-kata yang lebih 

tepat untuk menggambarkan suatu proses manajemen 

daripada mengendalikan dan mengatur (controlling and 

regulating). Perencanaan adalah proses yang bermakna 

jika bersifat indikatif dan bertujuan, berdasarkan 

pada proses pembelajaran (based on learning process), 

daripada upaya menentukan masa depan secara 

sepihak (unilaterally). Memiliki umpan balik dan 

evaluasi (feedback and evaluation) secara berulang juga 

esensial.

AM (National Research Council, 2004) bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dan dengan 
demikian mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian 
tersebut dapat berasal dari variabilitas alami dan 
perilaku stokastik ekosistem dan interpretasi data 
yang tidak lengkap, serta perubahan dan peristiwa 
sosial dan ekonomi (misalnya, pergeseran demografis, 
perubahan dalam harga dan permintaan konsumen) 
yang mempengaruhi sistem SDA.

Manurut National Research Council (2004) AM 
bertujuan untuk membuat kebijakan yang dapat 
membantu organisasi, manajer, dan pemangku 
kepentingan lainnya merespons, dan bahkan 
mengambil keuntungan dari peristiwa yang tidak 
terduga (Holling, 1978; Walters, 1986). Alih-alih 
mencari prediksi yang tepat tentang kondisi masa 
depan, AM mengakui ketidakpastian terkait dengan 
perkiraan hasil di masa depan, dan panggilan untuk 
pertimbangan berbagai kemungkinan hasil di 
masa depan (Walters, 1986). Kebijakan manajemen 
dirancang agar fleksibel dan tunduk pada penyesuaian 
dalam proses pembelajaran sosial yang berulang (Lee, 
1999).

Merujuk Putro et al. (2012), pendekatan AM 
memiliki elemen kunci: (1) tujuan eksplisit pengelolaan 
SDA dan hipotesis yang eksplisit mengenai bagaimana 
tujuan akan dicapai, termasuk indikator monitoring-
nya,  (2) pengumpulan data yang baik; (3) evaluasi 
berdasarkan hasil monitoring data dan capaian hasil 
pengelolaan, (4) perubahan koheren dalam praktik 
pengelolaan SDA sejalan dengan hasil pembelajaran 
yang diperoleh.

Gambar 1 :  Siklus AM
(USDA USDI, 1994 dalam Stankey et al., 2005)
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b. Knowledge needs to be continuously validated
and revalidated. Pengetahuan perlu terus divalidasi dan 
divalidasi ulang. Tidak boleh untuk menyimpulkan 
bahwa pengetahuan yang dipunyai selalu atau malah 
tidak memadai. Dimungkinkan untuk memiliki 
pengetahuan yang berguna dan valid, dan upaya 
ilmiah untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan 
hubungan-hubungan yang universal masih penting. 
Namun, terhadap pengetahuan yang dimiliki harus 
tetap merendah dan mengakui batas-batasnya, tetap 
menjadi pengamat yang baik dan tidak dibutakan 
oleh prasangka. Penerapan pengetahuan untuk situasi 
dunia nyata harus empiris, dan itu dibenarkan (atau 
tidak) sesuai dengan relevansi dan dampaknya.

c. Reality is pluralistic. Pada titik ini, pemikiran
postmodern memberikan kontribusi yang berguna, 
mengarahkan sikap menjauh dari monolitik dan terlalu 
abstrak, konsep umum kebenaran. Satu masalah adalah 
bahwa praktik bahasa cenderung menyeragamkan 
kenyataan dengan menggunakan bentuk tunggal dari 
kata benda, bukan bentuk jamak. Seharusnya berbicara 
tentang conservations ketimbang conservation, 
karena ada banyak jenis dan derajat, beberapa lebih 
diinginkan atau berkelanjutan daripada yang lain. Ini 
termasuk, istilah natural resources yang tampaknya 
jamak masih abstraksi monolitik, lebih baik diganti 
dengan referensi yang lebih konkret seperti tanah, air, 
hutan, flora dan fauna.  Ini masih kategori yang agak 
umum, tetapi lebih erat kaitannya dengan kenyataan. 
Beberapa istilah lebih misleading daripada the small 
farmer atau the environment pada saat harus berbicara 
small farmer(s) and environment(s). Dengan bentuk 
jamak mengingatkan pada keanekaragaman yang ada.  

d. The world continues to contain many surprises.
Telah dilakukan investasi untuk ratusan ribu ilmuwan 
saat ini untuk mencoba memahami environment(s) 
dengan implikasi-implikasi kebijakan dan praktik 
terbaik agar dapat mempertahankan vitalitas dan 
produktivitas (lingkungan). Produktivitas ini sendiri 
berkaitan dengan kebutuhan manusia tetapi juga 
proses alami. Penghargaan terhadap pengetahuan 
yang tidak sempurna dan tidak lengkap, bukan hanya 
karena keterbatasan intelektual yang dimiliki tetapi 
karena dunia sedang berubah, dan kenyataan itu 
majemuk, sehingga ada kesiapan bertindak secara 
realistis dan efektif terhadap dunia apa adanya, bukan 

seperti yang kita bayangkan sebelumnya.

Secara konseptual, ACM merupakan evolving 
approach atau pendekatan yang terus berkembang, 
dan akan terus berkembang. Pendekatan ACM mampu 
diterapkan secara lebih luas ke bidang pengelolaan 
SDA apa pun atau bahkan upaya manusia dalam ranah 
sistem yang kompleks. Dalam konteks pengelolaan 
kawasan konservasi yang menggunakan pendekatan 
ekosistem, maka pendekatan ACM merupakan 
keniscayaan sesuai pergeseran paradigma traditional 
natural resource management ke ecosystem management 
sebagaimana  pada Tabel 1.

Menurut Mukasa et al (2016), ada tiga elemen 
utama dalam ACM. Pertama, adaptasi perubahan dalam 
menanggapi situasi baru. Elemen kedua, sebuah proses 
kerja sama menuju tujuan bersama. Elemen ketiga, 
mengambil tindakan disengaja untuk menghasilkan 
outcome yang diinginkan di masa depan. 

Merujuk penjelasan Scarlett (2013), ACM muncul 
dalam kerangka mengatasi keterbatasan yang telah 
diidentifikasi dalam proses pengelolaan adaptif 
(AM) pada generasi awal. Para pelaku konservasi dan 
restorasi ekosistem kemudian merancang AM sebagai 
proses yang lebih kolaboratif dan berulang yang 
melibatkan ilmuwan, para pemangku kepentingan, 
dan pembuat keputusan. Selanjutnya, dengan merujuk 
Sims & Pratt Miles (2011), dijelaskan oleh Scarlett 
(2013), Collaborative Adaptive Management Network 
kemudian mendefinisikan ACM sebagai berikut:

…a systematic management paradigm that assumes 
natural resource management policies and actions are 
not static, but are adjusted based on the combination 
of new scientific and socioeconomic information. 
Management is improved through learning from actions 
taken on the ecosystem being affected. A collaborative 
adaptive management approach incorporates and links 
knowledge and credible science with the experience and 
values of stakeholders and managers for more effective 
management decision-making. 

[…paradigma manajemen sistematis yang 
mengasumsikan kebijakan pengelolaan SDA dan 
tindakan tidak statis, tetapi disesuaikan berdasarkan 
kombinasi informasi ilmiah baru dan sosial ekonomi. 
Pengelolaan ditingkatkan melalui pembelajaran dari 
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tindakan yang diambil pada ekosistem. Pendekatan 
pengelolaan kolaboratif adaptif menggabungkan 
dan menghubungkan pengetahuan dan sains yang 
kredibel dengan pengalaman dan nilai-nilai pemangku 
kepentingan dan para pengelola untuk pengambilan 
keputusan manajemen yang lebih efektif].  

Sementara CIFOR (Fisher et. al, 2007) 
menganalogikan ACM sebagai ‘mesin’ untuk adaptasi 
dan inovasi. Melalui ‘mesin’ ACM akan menambah 
kualitas pada pengelolaan dan tata kelola (governance) 
hutan, dimana para pemangku kepentingan, 
orang-orang atau kelompok yang menggunakan, 
mengendalikan atau dengan cara tertentu memiliki 
kepentingan dalam keterlibatan sumber daya hutan 
dalam proses interaksi sosial yang efektif di mana 
mereka menegosiasikan sebuah visi untuk hutan. 
Para aktor secara sadar melakukan tindakan sengaja 
bertujuan (deliberate) dan berbagi pembelajaran dalam 
mengembangkan dan mengimplementasikan rencana 
mereka untuk hutan mereka.

Sementara menurut Mukasa (2016), ACM adalah 
upaya sadar untuk belajar dan bertindak secara kolektif 
untuk secara sistematis beradaptasi dengan perubahan 
dan meningkatkan hasil manajemen. Masih merujuk 
Mukasa et al., ACM merupakan pendekatan pemecahan 
masalah dan pendekatan manajemen di mana setiap 
orang dapat berpartisipasi, berkontribusi dengan 
pengetahuan mereka dan belajar bersama bagaimana 
memecahkan tantangan nyata. ACM berfokus pada 
pembelajaran dari kesalahan dan keberhasilan. Dalam 
ACM, anggota komunitas mengendalikan proses 
sebagai peserta aktif sehingga keputusan berasal dari 
dalam komunitas dan lebih mencerminkan kepentingan 
mereka. ACM dapat meningkatkan kelompok yang 
terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Dalam 
penerapan ACM pada community forest management 
(CFM) McDougall et al. (2007) menekankan bahwa 
melalui ACM, maka kelompok-kelompok yang terlibat 
memiliki kapasitas untuk beradaptasi lebih efisien 
dan sesuai dengan tekanan perubahan yang cepat dan 
kompleksitas sistem. Inti dari ACM dalam konteks CFM 
menurut McDougall adalah bahwa para pemangku 
kepentingan SDH menggunakan kesadarannya dalam 
pembelajaran yang sedang berlangsung, sebagai 
basis fundamental pengambilan keputusan dan 
perencanaan, serta bekerja secara efektif di antara 

para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya 
komunikasi, kesetaraan akses pada pengambilan 
keputusan dan manfaat, negosiasi, manajemen 
konflik, dan tindakan kolektif. `Intentional learning’  
di sini  tidak hanya mencakup transfer pengetahuan 
dan keterampilan, tetapi juga (dan terutama), proses 
‘pembelajaran sosial’ seperti pemantauan secara 
bersama atas perubahan dalam sistem kelembagaan, 
mata pencaharian, dan manfaat yang dihasilkan dari 
sumber daya hutan. 

Untuk lebih mengeksplorasi konsep ACM yang 
diterapkan dalam CFM, McDougall et al. (2007) 
melihat beberapa perbedaan antara pendekatan ACM 
dengan pengelolaan konvensional. Dari perbandingan 
ini, McDougall et al. Melihat bahwa ACM sebagai 
pendekatan yang fleksibel untuk perencanaan dan 
pengambilan keputusan yang sesuai dengan kerangka 
kerja pengelolaan hutan masyarakat. Pendekatan ACM 
dapat diterapkan dari pengambilan keputusan dan 
perencanaan kegiatan tunggal seperti menghasilkan 
pendapatan atau budidaya hutan, hingga rencana 
tahunan atau jangka panjang secara lokal, bahkan 
untuk proses pengembangan kebijakan tingkat 
nasional. (Lihat pada Tabel.2)

Dalam dinamika konservasi dan pengelolaan 
sumber daya, Scarlett (2013) melihat adanya tiga fitur 
penting dalam ACM, yakni: (1) sains; (2) kolaborasi; dan 
(3) fokus pada hasil. Masih dalam konteks konservasi
dan pengelolaan sumber daya, ketiga fitur tersebut
bersinggungan dengan: (1) tingkat ketidakpastian yang 
tinggi, (2) kompleksitas yang dihasilkan dari berbagai
variabel dan interaksi non-linear, (3) keterkaitan –
di antara isu-isu permasalahan, lintas lanskap, dan
antara masyarakat/komunitas dan lokasi ,  serta (4)
persisten, mungkin dramatis atau tidak sesuai dengan
keadaan, perubahan.

Secara operasional, ACM dijelaskan oleh Prabhu et 
al. (2007) memiliki tiga jangkar, yakni; (1) komunikasi 
dan penciptaan visi bersama, (2) belajar di antara para 
pemangku kepentingan, dan (3) aksi atau tindakan 
bersama. Senada dengan hal tersebut, Scarlett (2013) 
juga menekankan banyak keputusan pengelolaan 
sumber daya menghadirkan tantangan komunikasi, 
tantangan informasi, tantangan koordinasi, serta 
tantangan aksi. Dengan mengadopsi Delta Stewardship 
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Council (2013), Fernández et al. (2019) menggambarkan 
secara hipotesis Siklus ACM seperti pada Gambar 2 
di -hal sekian-. Dari gambar tersebut terlihat pula 
bahwa konseptualisasi ACM sebagai irisan dari Science, 
Management dan Public Participation.

Dengan pendekatan ACM memungkinkan 
dilakukannya perbaikan sesering dibutuhkan bagi 
para pemangku kepentingan untuk mengambil 
langkah secara bertanggung jawab, ketika menghadapi 
ketidakpastian melalui proses yang berulang-ulang. 
Setiap siklus pembelajaran dijelaskan oleh Jacobson 
(2007) melibatkan empat langkah: (1) Plan, (2) 
Act, (3) Observe, (4) Reflect. Penggambaran proses 
pembelajaran ini seperti digambarkan pada Gambar 
2.7.

Dari siklus pembelajaran sebagaimana ilustrasi 
Gambar 2.7 di atas, Kusumanto et al. (2006) 
menjelaskan bahwa refleksi dapat mengawali untuk 
mengidentifikasi masalah-masalah mendasar, 
peluang, dan pokok persoalan. Hasil refleksi tersebut, 
kemudian diangkat sebagai faktor yang penting untuk 
dipertimbangkan dalam perencanaan, diikuti dengan 

Gambar 2 :  Siklus ACM 
(Sumber: Fernández et al., 2019)

tindakan nyata untuk mencapai tujuan pengelolaan. 
Pada saat membuat perencanaan, para pengelola 
juga harus merancang bagaimana mereka akan 
memantau apakah rencana tersebut dapat memenuhi 
tujuan dan apakah rencana itu efektif masih menurut 
Kusumanto et al. (2006), pemantauan dalam siklus 
tersebut dipergunakan dalam proses evaluasi/refleksi, 
yakni Pertama, untuk menemukan penyebab tidak 
efektifnya suatu rencana atau tindakan tertentu 
dan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan 
keputusan yang telah diambil sebelumnya. Kedua, 
untuk menjajaki apakah tujuan masih tetap relevan. 
Ketiga, untuk mengidentifikasi perubahan yang 
terjadi - seperti perubahan akibat kebakaran hutan, 
kebijakan baru, atau perubahan demografi - di dalam 
keseluruhan sistem sosial dan sumber daya alam yang 

membutuhkan penyesuaian rencana. Keempat, untuk 
mempertimbangkan langkah selanjutnya, termasuk 
kemungkinan perlunya penyesuaian rencana dan 
tujuan semula.

Dalam pengelolaan SDA terhadap tantangan yang 
dihadapi, Susskind et al. (2012) menguraikan empat 
proses terkait persyaratan untuk program ACM, yakni: 
(1) menetapkan tujuan menyeluruh yang jelas dan 
tujuan konkret, (2) mempromosikan partisipasi dan 
kolaborasi, (3) mendefinisikan peran dan proses yang 
jelas untuk pembelajaran bersama, dan (4) mengelola 
program ACM sendiri secara adaptif.

Menurut Pokorny et al., 2003, ACM 
mengasumsikan bahwa semua pemangku kepentingan 
yang relevan memiliki peran dan kontribusi alam 
pengelolaan hutan lestari, dalam perlindungan 
lingkungan, dan dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan 

Gambar 3 :  Siklus Pembelajaran ACM, (Jacobson, 2007:51)
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negara. Tanpa konsensus atau setidaknya kesepakatan 
kerja di antara mereka tentang bagaimana dan untuk 
tujuan apa hutan dikelola, degradasi sumber daya 
dan kemiskinan pedesaan tidak akan dapat diatasi. 
Baik hutan maupun sistem manusia yang saling 
berinteraksi adalah kompleks, dan tidak ada satu solusi 
pun yang mungkin berhasil secara umum. Diperlukan 
perbaikan manajemen yang interaktif. 

Untuk mencapai hal ini, manajemen perlu 
terbuka untuk proses kolaboratif, revisi progresif, 
yang melibatkan tindakan responsif sadar untuk 
memasukkan pengetahuan baru atau keadaan yang 
berubah. Hal ini membutuhkan rezim pengelolaan 
sumber daya di mana semua pemangku kepentingan 
yang relevan terlibat dalam kemitraan kolaboratif. 
Semua tujuan ini bermanfaat untuk memfasilitasi 
pengembangan ACM, sebuah pendekatan pengelolaan 
yang berpotensi menawarkan kemungkinan terbaik 
untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan 
lingkungan, serta pembagian penggunaan dan manfaat 
hutan yang adil oleh para pemangku kepentingan 
hutan. Melalui komunikasi yang diperkuat di antara 
para pemangku kepentingan, kepentingan yang 
berbeda akan diseimbangkan melalui negosiasi 
berdasarkan kesadaran kolektif akan dampak 
pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang 
berbeda. Semua ini akan menghasilkan peningkatan 
kemampuan untuk mencapai keseimbangan yang tepat 
waktu antara kebutuhan ekonomi, ekologi dan sosial.

Ada beberapa prinsip yang diturunkan dari 

pendekatan ACM (CIFOR, 1999 dalam McDougall, C., R. 

Fisher, R. Prabhu. 2007 2007). Satu prasyarat penting 

yang dirasakan: bahwa masyarakat lokal sendiri harus 

dimampukan untuk melakukan proses penetapan dan 

penerapan opsi pengelolaan, dan pemantauan dampak, 

serta menciptakan mekanisme penyesuaian. Oleh 

karena itu konten ACM harus ditentukan oleh masing-

masing komunitas. Untuk memastikan kelangsungan 

keputusan dan tindakan manajemen, semua pemangku 

kepentingan yang relevan harus diberi kesempatan 

untuk berkontribusi secara memadai. 

Dengan demikian, ACM secara aktif berupaya 

membangun mekanisme pertukaran dan diskusi yang 

efektif di antara para aktor, untuk memastikan saling 

pengertian dan berbagi pengetahuan dan perspektif 

para pemangku kepentingan yang terlibat. Kearifan 

lokal dalam berbagai bentuknya harus diperhatikan. 

ACM DAN VUCA

Dunia di era digital dengan penduduk sebentar 
lagi mencapai 8 milyar manusia, terus menghadapi 
perubahan yang sering kali tidak dapat diprediksi. 
Perubahan pola cuaca, isu global perubahan iklim 
yang tidak direspon sepenuhnya oleh negara-negara 
maju, perdagangan internasional dan pasokan energi 
yang terguncang dengan konflik Rusia-Ukraina, krisis 
air, pangan, dan sederet krisis dunia yang lainnya. 
Situasi ini sering disebut sebagai VUCA: volatility 
(perubahan naik turunnya harga secara cepat dalam 
waktu yang pendek), uncertainty (ketidakpastian dalam 
berbagai situasi politik, ekonomi, keamanan, kondisi 
lingkungan hidup, konflik sosial), complexity (gejala  
dan core problem yang kompleks, dinamis, dan tidak 
dapat diprediksi), dan ambiguity (sifat mendua, multi 
interpretasi terhadap problem dan situasi yang  sering 
menjurus ke situasi chaotic atau tidak bisa dikontrol).

Memperhatikan fenomena  VUCA tersebut di 
atas, maka model AM dan terutama ACM  akan sangat 
bermanfaat diterapkan untuk mengevaluasi ragam 
inovasi baik yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku 
usaha, lembaga swadaya masyarakat, akademisi/pakar, 
media massa, dan masyarakat. Caranya adalah  dengan 
menerapkan “intentional learning”. Pembelajaran 
yang melibatkan para pihak, yaitu pemerintah sebagai 
regulator dan  mesin birokrasi,  partisipasi masyarakat 
(penerima manfaat dari kebijakan baru atau inovasi), 
dan perguruan tinggi atau pakar yang mengemban 
scientific justification  dan pelaku usaha atau pelaku 
ekonomi.  

Perlu dikembangkan lembaga dan kelembagaan 
yang  agile (tangkas),  baik bagi birokrasi di pemerintah, 
civil society dan akademisi,  untuk meresponnya. 
Kelembagaan yang memiliki ketangkasan (agility) di 
tingkat leadership maupun management, bukan hanya 
merespon perubahan tetapi dapat mengantisipasi 
terjadinya perubahan yang berdampak pada 
eksistensinya  dan kemampuannya dalam bertahan 
dan sekaligus melakukan adaptive strategy and approach 
yang dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu, 
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terutama ketika menghadapi situasi VUCA.

Catatan
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Management pada Tata Kelola Konservasi Ekosistem 
Sumberdaya Alam Hutan di Taman Nasional secara 
Berkelanjutan: Refleksi dan Transformasi”, Universtas 
Padjadjaran, Bandung (23 Juni, 2022)
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Tabel 1: Perbedaan antara Traditional Natural Resource Management & Ecosystem Management

Tabel 2 :  Perbandingan Pendekatan Konvensional yang Umum Diaplikasikan dalam Pemberdayaan 
Masyarakat versus Pendekatan ACM

Sumber: Meffe et al. (2002)

Sumber: McDougall et al. (2007)
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RIMBAWAN DALAM TANTANGAN EKSISTENSIAL

Oleh : Ir. Soetrisno Karim, M.M., IPU, ASEAN Eng. 
(Wakil Ketua Badan Kejuruan Teknik Kehutanan)

Sektor kehutanan di Indonesia 

sedang menghadapi tantangan 

lingkungan pada jaman postmodern, 

di mana narasi tentang kelestari-

an hutan, sebagaimana para rim-

bawan diajar di kampus atau pergu-

ruan tinggi yang terdapat fakultas 

kehutanan sebelum tahun 1990-an, 

mengalami kesulitan mempraktikkan 

standar-standar yang tersaji pada 

ilmu pengetahuan kehutanan de- 

ngan paradigma kelestarian hasil. Kondisi lingkungan 

organisasi pengurus dan pengelola hutan begitu cepat 

dan radikal berubah karena didorong oleh dampak ilmu 

pengetahuan yang menelorkan  teknologi pada jaman 

revolusi industri 4.0 saat ini,  di samping memberikan 

banyak kemudahan bagi manusia untuk hidup, namun 

sekaligus mengancam kelestarian lingkungan hidup 

juga melahirkan teknologi informasi yang merubah 

seluruh aspek kehidupan termasuk merubah pemaha-

man tentang konsep kebenaran atas  realitas dan diikuti 

oleh perubahan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pi-

hak.  Semua orang terkoneksi secara global, tiap orang 

terbanjiri oleh informasi yang berlebihan, hubungan 

antara berbagai informasi tersebut yang berdampak 

pada berbagai kegamangan terhadap apa yang diper-

caya sebelumnya, berakibat runtuhnya pegangan (fon-

dasi) yang dipercaya untuk membangun suatu konsep 

pengetahuan atas realitas yang ada dan nilai nilai.

Kegamangan tersebut lebih nyata karena jika 

memperhatikan apa yang terjadi dalam  pengelolaan 

hutan.  Jumlah perusahaan pengelola hutan produksi 

(HPH) berkurang separuh sejak 1970-an, tinggal 251 

unit. Perusahaan hutan tanaman (HTI) yang produktif 

umumnya yang tergabung usaha besar. Artinya, dalam 

lebih empat dekade 35 juta hektare hutan produksi telah 

kehilangan produktivitasnya (Kartodihardjo, 2022). 

Perum Perhutani dengan luas areal 

kerjanya sekitar 2,4 juta Ha terdapat 

1,1 juta ha atau 45 % dalam keadaan 

“kritis”, tidak lagi dapat dilakukan 

pengelolaan hutan dengan 

paradigma, struktur dan nilai yang 

dipraktikkan Perhutani saat ini.   Jika 

Perhutani adalah suatu organisasi 

pengelola hutan terkemuka selama 

ini, namun kena imbas perubahan 

jaman yang disrupsif, bisa 

dibayangkan bagaimana kondisi pengelolaan hutan 

di luar Jawa yang tidak memiliki lembaga pengelola 

hutan sekuat Perhutani?

Kekuatan politik melalui UU 11/2020 tentang 

Cipta Kerja dan turunannya, memaksa Perhutani 

berubah agar ke depan tampil sebagai “Perhutani yang 

Baru” yang mampu menghadapi kerumitan bahkan 

menghadapi “sistem masalah yang jahat” (wicked 

problem) yang secara total menuntut perubahan 

struktural dan kinerja untuk beradaptasi pada 

lingkungan yang kompleks:, terkait dengan politik, 

hukum, ekonomi, sosial dan budaya.  Pendekatan 

tradisional struktural yang selama ini dipakai dalam 

kerangka kerja pengurusan dan pengelolaan hutan 

sudah tidak memadai mengatasi masalah yang 

kompleks dan jahat tersebut.   Masalah yang jahat 

bukan dalam konteks moral, namun lebih berkonotasi 

masalah yang kompleks, sulit diprediksi, kabur, dan 

dapat melumat bagi yang tidak mampu beradaptasi. 

Kerangka kerja suatu usulan solusi masalah yang jahat 

tidak pernah benar benar bisa diprediksi bisa berhasil. 

Kompleksitas masalah sektor kehutanan akan 

bertambah karena berkaitan dengan masalah 

kemiskinan 26 juta orang, 14,6 juta di Jawa diantaranya 

3,7 juta di Kawasan hutan Perum Perhutani.   

Sementara kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan 

Foto Ir. Soetrisno Karim, M.M., IPU, ASEAN Eng.

Artikel Utama

12 Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry

ISSN  2721-4087



masyarakat itu sendiri suatu sistem masalah yang 

juga kompleks terkait dengan politik, sosial, hukum, 

budaya, lingkungan hidup dan ekonomi yang tidak 

selalu dalam hubungan sebab akibat dengan sistem 

masalah kehutanan walaupun mungkin ada korelasi.

Pada level global, masalah yang kompleks dan 

jahat berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan 

hutan Indonesia, penulis menafsir narasi Eberhard F. 

Bruenig, (2017) bahwa romantisme postmodern telah 

memfasilitasi munculnya eksploitasi neokolonialistik 

yaitu praktek kapitalisme dan globalisasi di bawah panji 

neoliberalisme yang berlebihan, di mana negara maju 

masih tetap berusaha menguasai negara berkembang 

termasuk Indonesia secara ekonomi, budaya dan 

bahasa. Menguasai secara ekonomi contohnya negara 

berkembang dipaksa untuk selalu mengekspor ke 

negara maju berbagai komoditi: bahan mentah seperti 

kayu, hasil perkebunan, pertambangan dan lain-lain 

untuk diolah di negara maju jadi barang jadi dan dijual 

kembali ke negara berkembang dengan harga lebih 

tinggi.  Akibatnya terjadi ketidak seimbangan antara 

biaya sosial pengelolaan hutan dan perlindungan 

lingkungan hidup dan industri dalam negeri yang 

berujung berkurangnya hutan produktif dan matinya 

industri dalam negeri terus berlangsung.  Pada saat 

yang sama masyarakat dunia menyadari: bahwa 

eksploitasi hutan hujan tropika untuk kepentingan 

segelintir orang tidak dapat lagi ditoleransi, karena 

orang-orang di daerah tropis (seperti Indonesia) 

bergantung pada vitalitas lingkungan, sosial dan 

ekonomi sumber sumberdaya alam.  Struktur ekonomi 

tersebut terus dinarasikan berulang ulang seolah- 

olah struktur tersebut suatu kebenaran. Bisa dipahami 

mengapa ketika Pemerintah Indonesia menghentikan 

ekspor bahan mentah nikel, negara Eropa menggugat 

ke WTO? (Detik Finance, 12 Desember 2019).  

Dalam kompleksitas masalah tersebut kehutanan 

ikut berubah.   Paradigma kelestarian hasil sudah tidak 

memadai, dan dikenalkan dengan paradigma yang 

baru berdasarkan pada multiguna dari hutan. Sekarang 

peraturan perundangan dibidang Kehutanan narasi 

multi usaha kehutanan lebih dikedepankan.  Walaupun 

pada dasarnya hutan memang memiliki multi nilai yang 

mengindikasikan juga dapat menghasilkan multiguna 

dan melahirkan kemungkinan multi usaha.  Memang 

sebelumnya ilmu kehutanan sangat reduksionis: hasil 

hutan direduksi menjadi kayu, konsekuensi definisi 

hutan adalah kumpulan pohon.   Paradigma kelestarian 

hutan, di lapangan saat ini menjadi suatu konsep yang 

tidak dapat dipraktikkan secara ajeg.  Konsep potensi 

hutan sudah berubah menjadi “stock” yang menepis 

pemikiran reduksionis potensi tegakan hutan dalam 

pengelolaan hutan.  Stock bisa dalam arti karbon, 

pangan, keindahan, sumber pengetahuan, dan lain 

lain, yang selalu terhubung dengan variabel lain dalam 

sistem yang kompleks yang bisa menggerus atau 

menumbuhkan stock secara dinamis. 

Pada konteks kekinian kehutanan dipaksa 

menengok dan melihat serta mengadopsi 

profesionalisme, sebagai suatu paham menghadapi 

realitas kekinian yang terjadi di lapangan pada semua 

level, dari global, nasional, regional dan tapak hutan. 

Profesionalisme selama ini disektor kehutanan 

memang terpasung oleh struktur “rules” dan pasar 

yang berlebihan dan masalah ini yang akan diuraikan 

berikut. 

PENGGERAK PERATURAN, PASAR 
DAN VALUES

Jika Anda ingin menyambung atau melekatkan dua 

batang papan maka Anda akan menggunakan energi 

Anda untuk memukul paku dengan alat palu, sehingga 

dua papan tersebut tersambung. Begitu pula Anda 

akan menggunakan spons dan diterjen untuk mencuci 

piring. Jika Anda menggunakan palu untuk mencuci 

piring, bukan saja tujuan Anda tidak tercapai tapi akan 

menimbulkan kerusakan. 

Metafora di atas berlaku juga untuk penggunaan 

penggerak suatu organisasi (administrasi dan 

pengelolaan hutan). Ochi dalam Hatch (2013) 

menjelaskan bahwa organisasi digerakkan oleh 

mekanisme pasar, “peraturan perundangan” (rules) 

atau Values yang diekspresikan oleh fenomena “Clans”. 

Jika pasar, rules dan values tersebut diibaratkan 

“alat” seperti cerita di atas, maka jika Anda 
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menggunakan alat penggerak rules (standar-standar 

seperti peraturan perundangan dan tupoksi dalam 

konteks administrasi pemerintahan) bekerja pada 

lingkungan organisasi yang kompleks dan jahat, maka 

ibarat Anda mencuci piring menggunakan palu bukan 

hanya tujuan tidak bisa dicapai tapi bisa merusak. 

Gunakanlah alat penggerak organisasi sesuai dengan 

kebutuhan, konteks dan situasi lingkungan yang 

dihadapi. Jika kita menyadari bahwa sektor kehutanan 

berada dalam lingkungan yang kompleks dan jahat 

maka pendekatan peraturan perundangan, tupoksi 

dan standar standar input, proses dan output yang 

pasti atau kaku; dan atau pendekatan pasar saja, hal itu 

bukan hanya tidak akan cukup tapi juga akan merusak. 

Tema mekanisme pasar dan khirarkhi/birokrasi 

telah banyak dibahas di ilmu ekonomi. Di pasar 

bebas, organisasi hanya digerakkan oleh harga dan 

keuntungan yang wajar. Namun jika struktur pasar 

tidak dalam persaingan atau dalam situasi yang tidak 

memiliki persaingan, mekanisme kontrol pasar tidak 

dapat beroperasi. Menurut Williamson jika pasar 

gagal bekerja maka organizations berubah digerakkan 

oleh birokrasi di mana mekanisme rules (peraturan 

perundangan) dan prosedur, tugas pokok dan fungsi 

dengan bentuk otoritasnya adalah organisasi yang 

khirarkhis.  Williamson mengatakan jika organisasi 

berkembang menjadi besar (gemuk) maka akan 

menjadi birokratis. Birokrasi dengan peraturan ketat 

sebagai penggerak, bekerja jika harga dan keuntungan 

tidak jelas atau tidak dimungkinkan dijadikan standar 

kinerja, jika pasar gagal menggerakkan perilaku 

individu dalam organisasi. 

 Semua sektor publik termasuk kementerian dan 

Lembaga pemerintahan dan organisasi non-profit 

terpaksa menggunakan kontrol birokrasi berbasis 

rules, karena mereka tidak menghadapi pasar yang 

tidak kompetitif. Namun demikian organisasi tertentu 

masih wajar menggunakan penggerak pasar seperti 

Lembaga Pendidikan, di mana dalam suatu masyarakat 

lembaga Pendidikan dibuat saling bersaing atau kalau 

tidak akan menjadi sangat birokratis.  Begitu juga 

sistem lelang untuk suatu pelayanan dan pengadaan 

barang dan jasa oleh suatu departemen, bersaing 

dengan kontraktor eksternal menciptakan seperti 

mekanisme pasar. 

Alasan organisasi menggunakan mekanisme pasar 

untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas dan 

menjaga agar biaya rendah dengan kualitas produk 

atau layanan yang tinggi melalui persaingan, dan 

meniadakan perlunya mekanisme kontrol birokrasi 

yang mahal dan mendemotivasi. 

Terlepas dari kelebihannya, muncul pertanyaan 

tentang bagaimana bisa membuat keputusan secara 

ketat berdasarkan harga dan keuntungan di arena 

misal   pendidikan atau kepolisian atau pemadam 

kebakaran, atau pengelolaan hutan?  Apakah kita 

benar-benar menginginkan sekolah termurah atau 

kepolisian dan lembaga pemadam kebakaran harus 

mendapat keuntungan? Apakah pengelolaan hutan 

harus selalu menghasilkan keuntungan? 

Selanjutnya Ouchi mengatakan bahwa keduanya 

yaitu pasar dan birokrasi akan gagal jika organisasi 

menghadapi lingkungan yang kompleks dan cepat 

berubah, dan banyak ketidak pastian sehingga 

“ambiguity” menjadi tinggi.  Ketidak pastian dan 

“ambiguity” tidak dapat digerakkan oleh birokrasi dan 

pasar.  Penggerak melalui khirarkhi/birokrasi akan 

kesulitan melakukan adaptasi karena sistem kontrol 

ketiadaan sinyal pasar dan kekakuan peraturan (rules) 

and procedures. 

Pasar dan rules serta prosedur terbukti tidak 

efektif jika dalam lingkungan yang kompleks dan 

dinamis. Menurut Ouchi, pada lingkungan yang 

kompleks dan dinamis sangat memerlukan penggerak 

“Clans”. 

Kontrol “Clans” digerakkan oleh values, norms 

(etika), dan mengharapkan perilaku fokus pada visi 

atau tujuan organisasi.  Tidak seperti penggerak pasar 

atau birokrasi, penggerak “clans” mengharapkan dan 

menjaga keadilan, komitmen yang tinggi pada sistem 

di mana para anggota menghindari interes pribadi 

lebih ke orientasi sosial atau layanan publik.  Kontrol 

“Clans” menjadi kultur di organisasi profesional 

karena profesional memegang norma dan etika profesi, 
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mereka berkomitmen menjaga dan mengembangkan 

reputasinya.

Jika komitmen profesional bertentangan 

dengan kepentingan organisasi, tipikal profesional 

akan mengorbankan kepentingan organisasi untuk 

menjaga identitas profesionalnya. Maka pembangunan 

profesionalisme sangat mungkin tepat menggunakan 

model kontrol “Clans”. 

Namun demikian setiap organisasi cenderung 

menggunakan kombinasi ketiga penggerak tersebut 

secara seimbang sesuai konteksnya. Jika terlalu 

birokratis berbasis peraturan dan prosedur yang 

kaku bisa terjebak tragedi-tragedi: kemanusiaan, 

lingkungan, ataupun mandeknya kreativitas, inovasi 

dan profesionalisme anggota.  Jika dipaksakan selalu 

dikontrol oleh pasar bisa juga menimbulkan tragedi 

seperti ketidakadilan dan kerusakan lingkungan 

bahkan mematikan organisasi itu sendiri. 

PROFESIONALISME RIMBAWAN 
(FORESTERS)

Rimbawan profesional adalah rimbawan yang 

mengaktualisasikan dirinya dengan menerapkan ilmu 

pengetahuan dan etika. Tema ini secara mendalam 

akan dibahas dalam tulisan tersendiri.  Agak 

kesulitan mungkin komunitas rimbawan memaknai 

Rimbawan Profesional karena memang Lembaga 

yang mewujudkan, memelihara dan mengembangkan 

profesionalisme rimbawan di Indonesia belum 

berkembang.  Sehingga eksistensi seorang rimbawan 

profesional tidak terdefinisikan dengan kuat, baik 

dalam konsep maupun praktik di lapangan. 

Dengan problem struktural dalam administrasi 

dan pengelolaan hutan tersebut di atas, maka 

sudah saatnya Rimbawan Profesional menunjukkan 

eksistensinya di arena pekerjaan masing-masing. 

Kegamangan dan cerai-berainya fondasi kehutanan 

yang telah diguncang oleh jaman perlu dirajut 

kembali.  Simak kembali teori Ouchi tersebut di atas, 

Rimbawan Profesional bekerja pada lingkungan yang 

kompleks dan cepat berubah: politik, ekonomi, sosial, 

budaya dan lingkungan alam itu sendiri. Lingkungan 

yang kompleks dan dinamis tidak dimungkinkan 

mengandalkan solusi melalui kepatuhan kaku pada 

peraturan perundangan dan prosedur-prosedur 

birokratis. Jika rimbawan profesional digerakkan oleh 

values maka konsekuensinya berpikir dan berpraktik 

melampaui peraturan perundangan dan pasar. Bukan 

berarti Rimbawan Profesional berpraktik melanggar 

peraturan dan pasar, namun melampaui atau tidak 

sekedar peraturan dan pasar sebagai penggeraknya. 

Kemudian apa dasar yang harus dipegang oleh 

Rimbawan Profesional yang diyakini bahwa itu 

dapat dijadikan kerangka kerja analisis masalah, 

menetapkan solusi dan berpraktik di lapangan? 

Salah satu alat analisis tersebut mungkin  adalah 

“biocybernetics” yaitu Ilmu, seni, dan praktik yang 

mengatur operasional individual (rimbawan) yang 

berpraktik dalam suatu ekosistem yang dinamis, alami, 

teknis, dan sosial yang kompleks mulai tingkat dari sel 

ke biosfer, bekerja dalam  kompleksitas dari  ekosistem 

yang bersifat dinamis;  mekanisme “biocybernetics” 

tidak menghasilkan keseimbangan statis (homeostasis) 

tetapi osilasi dinamis dalam cara yang mungkin 

ekstrem sesekali dan bisa  runtuh.  Prinsip-prinsip 

biocybernetic berkontribusi pada keberlanjutan diri 

dalam kehutanan (Bruenig 2017).

Dan hutan jauh lebih kompleks daripada sekadar 

penjumlahan dari sejumlah individu pohon tertentu.  

Interaksi biotik di antara tanaman, hewan, dan 

mikroorganisme yang terjadi secara bersamaan 

dianggap penting untuk fungsi ekosistem, tetapi 

pemahaman kita tentang mereka dan kepekaan 

mereka terhadap perubahan global sangat terbatas.  

Fakta sederhana bahwa tidak semua spesies sama-

sama peka terhadap perubahan global mengarah pada 

kesadaran bahwa perubahan global dapat memiliki 

efek yang lebih besar dan lebih kompleks pada 

komunitas daripada spesies individu.  Lihatlah dalam 

sejarah manusia mengungkapkan bahwa manusia 

diinduksi (Felipe Bravo Valerie LeMay Robert Jandl 

Klaus von Gadow, 2008).

CYBERNETIC  (Bruenig 2017)

Aturan biocybernetic untuk menjadi dasar 
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sekunder dengan jenis perintis adalah adalah salah 

satu  untuk upaya akumulasi daun/tajuk  dan biomassa 

dengan cepat, untuk dapat  mengais  siklus nutrisi dan 

air secara intens, dan mencapai daur biologis lebih 

awal ( sebuah ‘strategi’ yang ditiru oleh perkebunan 

tanaman sejenis dengan pohon yang tumbuh cepat). 

Aturan 5

Pemanfaatan multiguna: produk, struktur, 

operasional, dan unit organisasi dan unit manajemen 

hutan harus dirancang untuk melayani pengembangan 

dan perbaikan  ekologi, ekonomi dan fungsi sosial. 

Aturan 6 

Prinsip daur ulang: kayu yang dipanen atau 

biomassa harus dalam hubungan yang berkelanjutan 

dengan mengembalikan atau menyisakan cukup 

“waste” atau serasah  di hutan untuk menjaga 

kesehatan,  

Aturan 7

Simbiosis antar komponen: keanekaragaman 

hayati yang tinggi dan campuran spesies yang sesuai 

(misalnya N-fixing dan mull-forming trees) di hutan 

mendukung interaksi simbiosis dan mutualisme antara 

tumbuhan, hewan dan mikro-organisme lebih dari itu 

menciptakan persaingan, berbeda dengan kondisi di 

hutan spesies tunggal.

Aturan 8

Kompatibilitas antara struktur dan mekanisme 

biologis, teknologi dan (social) ekonomi: penciptaan 

struktur hutan menggunakan silvikultur yang 

sesuai dengan alam dan teknologi yang tersedia,  

secara bersamaan meningkatkan kesehatan dan 

ketahanan pohon, stabilitas hutan, pemeliharaan 

yang memudahkan untuk merawat dan memanen dan 

meningkatkan nilai kayu.

Pemahaman terhadap “sistem dinamis” 

atau “system thinking” menjadi bekal untuk 

memahami “Cybernetic” lebih baik dan membantu 

operasionalisasinya. Ditulisan ini tidak menyajikan 

tentang teori “sistem dinamis” dipersilahkan pembaca 

untuk mencari pengetahuan tentang sistem dinamis 

membangun suatu  sistem seperti yang didefinisikan 

oleh Vester (1980) dapat membantu  para rimbawan 

profesional membuat, mengadministrasikan,  

merencanakan dan mengelolakan hutan dan 

kehutanan sebagai berikut:

Aturan 1

Dalam sistem yang kompleks umpan balik 

beberapa elemen sistem  yang saling  berkaitan di 

mana  tanda loop negatif harus melebihi  dari loop yang 

memiliki tanda-tanda positif .

Aturan 2

Fungsi harus independen dan disajikan  

pertumbuhan secara kuantitatif:  tegakan hutan dan 

tanaman hutan dapat terus menjadi layak secara 

signifikan  secara ekologis dan ekonomis, dan dapat 

menyediakan jasa bahkan jika, misalnya, pasar 

tidak berkembang atau kenaikan pasar kayu tidak 

meningkat.

Aturan 3

Perencanaan dan rancangan  untuk diarahkan 

pada fungsionalitas yang luas atau beragam melalui 

produksi dan keragaman produk: jadwal produksi  

harus menghasilkan berbagai jenis  kayu dan produk 

lainnya.  Menjadi   hutan campuran lebih diminati 

daripada hutan monokultur (walaupun mencapai  

tingkat produksi  maksimum namun hanya satu 

produk dalam monokultur; atau hanya sekedar 

memaksimalkan biomassa atau  kayu menurut model 

pertumbuhan hasil, seragam, terdiri spesies tunggal 

adalah contoh klasik dari konsep non-biocybernetic ). 

Aturan 4

Menggunakan pemahaman atas dinamika 

yang secara alami melekat  pada ekosistem hutan: 

dinamika suksesi dan regenerasi dapat digunakan 

dalam model pengelolaan hutan untuk mencapai 

target keberlanjutan dengan mengurangi tingkat 

biaya, ketidakpastian dan risiko, misalnya sistem 

pengelolaan hutan suksesi (Bruenig, 1984) meniru 

perilaku alam, tetapi tidak menyalin secara mentah-

mentah teori atau keilmuan alam. Dinamika hutan 
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tersebut.  Khusus para Rimbawan yang mengklaim 

dirinya profesional disarankan mempelajari dan 

menguasai ilmu “sistem dinamis” dan menjadi bagian 

Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan. 

Pemahaman terhadap “sistem dinamis” 

atau “system thinking” menjadi bekal untuk 

memahami “Cybernetic” lebih baik dan membantu 

operasionalisasinya. Ditulisan ini tidak menyajikan 

tentang teori “sistem dinamis” dipersilahkan pembaca 

untuk mencari pengetahuan tentang sistem dinamis 

tersebut.  Khusus para Rimbawan yang mengklaim 

dirinya profesional disarankan mempelajari dan 

menguasai ilmu “sistem dinamis” dan menjadi bagian 

Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan. 

TANTANGAN EKSISTENSIAL  
RIMBAWAN PROFESIONAL 

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana 

dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan 

oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Fungsi 

Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan 

Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi 

pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, 

dan pelindungan (UU 30 /2014). Dari administrasi 

pemerintahan diproduksi peraturan perundangan, 

organisasi Lembaga Negara dan atau “State Auxilary 

Body”2. 

Narasi peraturan, layanan, pembangunan, 

pemberdayaan dan perlindungan tersebut semuanya 

tertuang dalam dokumen peraturan perundangan. 

Narasi tersebut dikenal dengan produk “rasional-

legal”, hasil suatu analisis berdasarkan akal /rasio dan 

menjadi hukum (legal), dan maka dari itu 

 kaku, mengasumsikan bekerja ibarat mesin 

bekerja secara mekanistis, menggeneralisir semua 

kondisi, tidak mengenal ruang dan waktu karena 

berlaku dimanapun dan kapan pun  di wilayah 

yurisdiksi negara selama masih dinyatakan berlaku.  

Administrasi Kehutanan di Indonesia sangat 

kental dengan penggerak peraturan perundangan (dan 

juga pasar).  Jika menengok kembali teori Ochi dan 

Bruenig di atas kehutanan itu menghadapi lingkungan 

yang kompleks dan dinamis. Sehingga perlu dihindari 

kejadian ibarat mencuci piring dengan palu, bukan 

hanya tujuan yang tidak tercapai, tapi malahan 

merusak.  

Reformasi lembaga kehutanan Indonesia memang 

harus berubah karena lingkungan lembaga sudah 

berubah radikal dan cepat. 

Peraturan perundangan, pasar dan values sebagai 

penggerak organisasi pengelolaan hutan diperlukan 

seimbang satu dengan lainnya sehingga saling 

memperkuat. Peraturan perundangan perlu kental 

dengan narasi yang menguatkan atau memampukan 

(enabler) memberdayakan agar profesionalisme bisa 

berkembang, dengan mendorong atau membangun 

organisasi pengelolaan hutan menjadi rumah para 

profesional. Peraturan perundangan memampukan 

agar organisasi pengelola hutan mampu membangun 

hutannya melalu kerangka kerja pengelolaan hutan:  

1.  Visi yang baik /luas dan bersiap untuk berubah.

2. Minimum spesifikasi (peraturan, tupoksi dan 

prosedur) cukup spesifikasi dasar saja, tapi 

mengandalkan kreativitas dan adaptasi

3.  Self organizations melalui kolaborasi.  Membangun 

organisasi secara mandiri ini akibat semua anggota 

secara sukarela bergabung dalam organisasi 

jaringan akibat aktor pusat hanya membangun 

sebuah atraktor, misal dalam konteks perhutanan 

sosial atraktor berupa  membangun sumbermata 

pencaharian berkelanjutan (Kartodihardjo 2022). 

Organisasi mandiri ini ibarat semut membangun 

koloni di mana sang ratu hanya menebar zat 

“feromon” sebagai atraktor untuk mengundang 

semut lain berkoloni dan mengerjakan pekerjaan 

secara kolaboratif.  Semut ratu tidak pernah 

memberi pedoman kerja semut lain untuk 

melakukan fungsi masing-masing. 

4.  Wicked question yaitu selalu mengajukan  

pertanyaan usil yang mengritik  secara 

fundamental, misal jika administrasi kehutanan 

kuat namun buat apa itu semua, jika pengelolaan 

hutan ditapak/di lapangan lemah?  Buat apa APBN 
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sebegitu besar untuk administrasi sementara 

biaya pengelolaan hutan sangat sedikit, bukankan 

harus sebaliknya? Katanya profesionalisme 

sangat penting, mengapa masih mengandalkan 

organisasi birokrasi, dengan digerakkan oleh 

peraturan yang berlebihan?  Katanya perlu berpikir 

kreatif dan inovatif mengapa anggota tidak bisa 

bekerja dan membelanjakan uang untuk pekerjaan 

yang melampaui aturan namun diperlukan di 

lapangan?  Wicked question ini pada dasarnya 

suatu refleksi yang menghasilkan “feedback” bagi 

transformasi organisasi. 

5. Shadow system adalah suatu sistem bayangan yang

perlu dibangun dengan penjelasan latar belakang:

sudah sebegitu banyak peraturan, organisasi

dan sumberdaya manusia yang bekerja namun

seberapa mampu melaksanakan semua peraturan

tersebut sehingga tujuan bisa dicapai?  Seberapa

sesuai pasal-pasal dalam peraturan perundangan

tersebut dengan kebutuhan fakta lapangan

yang selalu berbeda menurut ruang dan waktu?

Bukankah banyak aturan yang terpaksa dikerjakan

walaupun berdasarkan fakta lapangan tidak

memerlukan itu? dan sebaliknya mengapa tidak

mengerjakan sesuatu karena hanya sekedar tidak

ada mandat dalam pasal peraturan perundangan,

prosedur formal dan tupoksi, padahal dalam

konteks fakta lapangan memerlukan tindakan itu?

Para profesional diharuskan membangun

sistem bayangan (shadow system) dengan cara

mengembangkan kreativitas dan inovasi-

inovasi sesuai tuntutan fakta lapangan sehingga

organisasi bisa berjalan menuju tujuan secara

lebih efektif.  Peran sains dan etika sangat penting

membangun shadow system ini. Dalam banyak hal

berpikir kreatif menuntut pemikiran “beyond the

rules and market”.  Sistem bayangan ini mengarah

pada lebih kuatnya jaringan.

6. Emergency: suatu kemunculan sistem bayangan

tersebut untuk bahan refleksi guna transformasi

sistem yang formal yang tertuang dalam peraturan, 

tupoksi, atau prosedur dan standar-standar yang 

dilegalkan. Dalam konteks pemikiran “Hegelian” 

maka sistem akan berkembang mensejarah terus 

berubah melalui dialektika: tesis, antithesis dan 

sintesis, dan begitu seterusnya sintesis menjadi 

tesis baru, muncul antithesis dan sintesis baru. 

Dengan demikian sistem akan berjalan lebih 

rasional dalam waktu ke waktu sesuai fakta 

lapangan menuju tujuan organisasi dengan biaya 

transaksi sekecil mungkin.
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PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI 
MELALUI PROGRAM REHABILITASI LAHAN DAN HUTAN

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

1. PENDAHULUAN

Menurut laporan IMF dalam 

World Economic Outlook (WEO) 

2022, diperingatkan tentang mem-

buruknya prospek ekonomi global 

serta lonjakan inflasi dalam bebe-

rapa dekade yang dapat memperpa-

rah kondisi ekonomi dunia. Kondisi 

ini semakin diperparah akibat perang 

Rusia vs Ukraina dan perang ekonomi 

antara dua negara adi daya yakni China vs USA. IMF 

meramalkan kemungkinan 25 persen dari ekonomi 

global akan melambat menjadi kurang dari 2 persen 

pada tahun depan, tingkat inflasi lebih tinggi dari yang 

diprakirakan, bahkan meluas ke sektor selain pangan 

dan energi. Hal ini telah mendorong bank-bank sen-

tral utama untuk mengumumkan pengetatan moneter   

lebih lanjut sebagai hal yang amat diperlukan, tetapi 

akan membebani upaya-upaya pemulihan. Disrup-

si terkait pandemi yang terus berlanjut, terutama di 

Tiongkok, dan hambatan-hambatan baru pada rantai 

pasokan global menghambat aktivitas ekonomi.

Menghadapi prospek ekonomi global yang amat 

tidak pasti maka pemerintah Indonesia lewat Presiden 

Joko Widodo, setelah mendengar laporan Menteri 

Keuangan menghimbau agar negara kita harus siap 

menghadapi kemungkinan resesi ekonomi dunia 

dengan meningkatkan ketahanan pangan dan energi 

agar dapat mengurangi dampak keterpurukan ekonomi 

yang lebih memberatkan dalam rangka menghadapi 

kemungkinan krisis pangan dan energi global. Tahun 

2022 akan menjadi tahun yang menantang—dan 2023 

kemungkinan akan lebih berat dengan bertambahnya 

risiko resesi.  Hutan dan lahan 

hutan dapat menjadi tumpuan NKRI 

menghadapi tantangan dimaksud.

2. INDONESIA DAN PERMA-
SALAHAN EKONOMI DUNIA

Berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik, Perekonomian 

Indonesia 2021 yang diukur 

berdasarkan Produk Domestik Bruto 

(PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 

triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 62,2 juta atau 

US$ 4.349,5. Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 

terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan 

sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, 

Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 

persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen 

Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan 

tertinggi sebesar 29,83 persen. Struktur ekonomi 

Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh 

kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan 

kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja 

ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 

3,66 persen. Pembangunan ekonomi di Indonesia 

dapat dikatakan belum berhasil secara optimal. Hal 

tersebut dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara 

masyarakat di Pulau Jawa dengan masyarakat di pulau 

lainnya. Akses serta kehidupan masyarakat di pulau 

lain masih kurang baik dibanding di pulau Jawa. Oleh 

karena itu, pemerataan pembangunan serta ekonomi 

merupakan jalan keluar utama.

Dari sumber data yang sama juga diketahui 

bahwa Perekonomian Indonesia tumbuh impresif 

Foto : Prof. Dr. Ir. John E.H.J. FoEh, IPU
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sebesar 5,44% (YoY) pada Triwulan 2 tahun 2022 dan 

secara triwulanan, ekonomi nasional tumbuh 3,73% 

(QoQ). Bahkan PDB harga konstan jauh lebih tinggi 

dibandingkan sebelum pandemi yakni sebesar Rp 2.924 

triliun. Kondisi ekonomi Indonesia merupakan salah 

satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang 

terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia, ketiga 

setelah China dan India. Kondisi ini menempatkan 

Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 

dunia yang saat ini memimpin G-20.

Berita yang beredar dalam satu bulan terakhir 

ini ramai sekali dengan  “issue” dan kekawatiran 

terkait RESESI yang akan melanda dunia. Berita 

dimaksud diposting di berbagai “social media” yang 

bisa menyebabkan orang menjadi cemas, takut 

bahkan menjadi paralisis lewat berbagai analisis 

yang muncul. Namun di tengah kekawatiran terhadap 

badai resesi dimaksud, akankah Indonesia sebagai 

salah satu negara yang terbaik di ASEAN -untuk 

pertumbuhan ekonominya- akan mengalami dampak 

yang berat? Menurut  Kompas.com, Presiden Jokowi 

menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia masuk jajaran terbaik dunia sekalipun 2 

tahun lebih berada di tengah pandemi serta berhadapan 

dengan krisis Rusia-Ukraina sampai saat ini.

Sejalan dengan itu, Direktur IMF juga mengatakan 

bahwa kondisi ekonomi di Asia cukup kuat untuk 

menopang terjadinya pelemahan kondisi ekonomi 

global. Indonesia menjadi salah satu negara yang 

terbaik di ASEAN dan International Monetary Fund 

(IMF) menyatakan bahwa pertumbuhan Indonesia 

di tahun 2022 akan mencapai 5,3 persen dan di 

tahun 2023 masih akan stabil di sekitar 5 persen. 

Pertumbuhan ini masih tetap lebih tinggi dibanding 

perekonomian regional apalagi dibandingkan dengan 

negara Eropa dan Amerika. Presiden Joko Widodo 

menyampaikan ancaman dan situasi dunia yang sulit 

karena ketidakpastian global, dimana Bank Dunia 

& IMF memperkirakan perekonomian di 60 negara 

berpotensi mengalami kejatuhan ekonomi.

Lalu bagaimana cara menghadapi ancaman 

resesi dunia jika hal itu benar-benar terjadi? Selain 

melakukan penghematan di berbagai bidang serta 

mengatur Kembali mekanisme keuangan dalam negeri 

termasuk penyiapan pos-pos keuangan darurat dan 

pengurangan serta pelunasan utang luar negeri, perlu 

dilakukan pencarian berbagai sumber pendapatan 

negara yang langsung dapat mendukung masalah 

ketahanan pangan dan energi serta menjamin 

ekonomi dan pendapatan langsung masyarakat, 

terutama di sektor pertanian dan industri terkait 

(UMKM). Pemanfaatan Kawasan hutan sebagai sumber 

ketahanan pangan dan energi dapat merupakan solusi 

yang tepat.

3. PBPH SEBAGAI POLA REHABILITASI 
LAHAN DAN HUTAN

Data Direktorat Jenderal PDASHL pada 

Kementerian LHK menunjukkan bahwa luas lahan 

kritis di Indonesia terus menurun. Tahun 2018, 

luas lahan kritis tercatat seluas 14,01 juta hektar. 

Sebelumnya, pada tahun 2009 tercatat berada pada 

angka 30,1 juta hektar, dan tahun 2014 seluas 27,2 

juta hektar. Lahan kritis adalah istilah yang digunakan 

untuk menyebut kondisi suatu wilayah atau lahan yang 

telah mengalami degradasi, sehingga kawasan tersebut 

tidak dapat menjalankan fungsinya. Mulai tahun 2019, 

KLHK melakukan sejumlah langkah korektif, termasuk 

dalam luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. KLHK 

menargetkan luasannya menjadi 207.000 ha, dan akan 

terfokus pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 65 

dam/bendungan, dan daerah-daerah rawan bencana. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam 

sumber daya alam, khususnya hutan adalah terjadinya 

lahan kritis yang disebabkan oleh adanya proses 

degradasi lapisan tanah oleh proses erosi tanah 

yang berkepanjangan. Hal tersebut dapat terjadi 

karena perambahan hutan, kebakaran lahan hutan, 

perladangan berpindah, rehabilitasi hutan yang tidak 

berlangsung dengan baik serta berbagai permasalahan 
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kerusakan hutan lainnya. Kerusakan hutan dimaksud 

semakin membuat tingkat kesuburan tanah berkurang, 

banjir, tanah longsor, termasuk merosotnya 

sumberdaya hutan berupa flora dan fauna yang ada di 

dalamnya. Lalu apakah kerusakan sumberdaya hutan 

dan lahan kritis ini dapat diperbaiki?

Lahan kritis penyebab degradasi hutan dapat 

diperbaiki dengan cara meningkatkan kemampuan 

lahan itu, di antaranya adalah dengan melakukan 

penanaman berbagai jenis tanaman, membuat 

terasering di lereng gunung, penghijauan. 

menghilangkan unsur yang dapat mengganggu 

kesuburan tanah, termasuk pemupukan dengan 

pupuk organik. Berbagai cara telah dilakukan dalam 

rangka menanggulangi kerusakan lahan dan hutan 

antara lain; tebang pilih dalam pengusahaan hutan, 

pembangunan hutan tanaman industri, menjaga 

keamanan hutan terutama dari perambahan dan 

kebakaran hutan, menambah kawasan hutan suaka, 

reboisasi, penghijauan dan konservasi tanah, 

termasuk di dalamnya adalah pengembangan 

perhutanan sosial di mana masyarakat tidak hanya 

dijadikan sebagai obyek / sumber tenaga kerja tetapi 

subyek yang dapat menjamin hidup dan kehidupan 

mereka sambal menjaga kelestarian alam di sekitarnya.

Jadi, tindakan rehabilitasi lahan dilakukan 

dengan tujuan untuk memulihkan kondisi lahan yang 

kritis menjadi lahan yang produktif lagi, yaitu lahan 

dengan lapisan tanah yang tebal dan subur, sedangkan 

konservasi tanah bertujuan untuk mengamankan tanah 

yang berpotesian kritis tersebut agar tidak menjadi 

lahan kritis. Semua tindakan ini harus membuat 

“sekurang-kurangnya” masyarakat di sekitar 

kawasan hutan terlibat dalam upaya rehabilitasi, 

sekaligus sebagai sumber pemenuhan kehidupan 

mereka terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan. 

Pola agroforestry menjadi kata kunci utama dalam 

merealisasikan tujuan ini. Lalu, pola rehabilitasi lahan 

kritis seperti apa yang perlu dilaksanakan?

Ada istilah baru dalam UU Cipta Kerja bidang 

kehutanan dan PP 23/2021 terkait pemanfaatan 

dan penggunaan kawasan hutan, yakni perizinan 

berusaha dan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. Perizinan berusaha adalah istilah 

baru karena UU 41/1999 tentang kehutanan hanya 

mengenal istilah “izin usaha” untuk pemanfaatan 

kawasan hutan dan “izin pinjam pakai kawasan hutan” 

dalam penggunaan kawasan hutan. 

Dalam PP 23/2021 tentang penyelenggaraan 

kehutanan, perizinan berusaha adalah legalitas untuk 

pelaku usaha memulai dan menjalankan usaha. PP 

ini mengatur mengenai Perencanaan Kehutanan; 

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan 

Fungsi Kawasan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; 

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Pengelolaan 

Gambar 1

Gambar 2

Artikel Utama

21Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry



Gambar 4. Pola Tumpang Sari Yang Berhasil di atas bekas Lahan Kritis

Perhutanan Sosial; Perlindungan Hutan; Pengawasan; 

dan Sanksi Administratif. Dengan demikian maka 

pemanfaatan hutan bertujuan memperoleh manfaat 

hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari 

bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan hutan berdasarkan perizinan 

berusaha melalui a) usaha pemanfaatan kawasan; 

b) usaha pemanfaatan jasa lingkungan; c) usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; 

dan d) pemungutan hasil hutan kayu dan bukan 

kayu. Perizinan berusaha bisa di hutan lindung, 

hutan produksi, dan hutan konservasi dengan KPH 

sebagai unit pengelolaannya. Perizinan berusaha 

pemanfaatan hutan pada hutan lindung  maupun 

hutan produksi bisa diajukan oleh a) perseorangan; 

b) koperasi; c) badan usaha milik negara; d) badan 

usaha milik daerah; atau e) badan usaha milik swasta. 

Adapun penggunaan kawasan hutan bertujuan 

mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan 

untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan 

kehutanan. Persetujuan penggunaan kawasan 

hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian 

kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di 

luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan 

peruntukan kawasan hutan tersebut.

4. KETAHANAN PANGAN

Kebijakan program Ketahanan Pangan Nasional 

pada tahun 2021 berfokus pada mendorong produksi 

komoditas pangan dengan membangun sarana 

prasarana dan penggunaan teknologi. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan 

nasional adalah; mengekspor olahan bahan pangan, 

melakukan diversifikasi bahan pangan, meningkatkan 

impor bahan-bahan pokok, membudidayakan 

peternakan skala besar serta menggunakan metode 

pengolahan tradisional. Faktor-faktor yang 

berpengaruh pada sistem ketahanan pangan adalah : 

ketersediaan (produksi), distribusi/akses, konsumsi 

(gizi, kesehatan, dan pendidikan), politik pertanian 

(pangan), kebijakan pemerintah (disparitas harga, 

intelijen pasar), serta daya beli masyarakat.

UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan 

dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang 

menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu 

kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik 

Gambar 3

Gambar 1, 2, 3 - Tanaman pokok kayu di atas lahan kritis: Dok Idi Bantara
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fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap 

pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk 

memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Disebutkan 

dalam UU tersebut bahwa ketahanan pangan adalah 

“kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya 

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta 

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 

budaya.

Dalam rangka antisipasi terhadap kemungkinan 

terjadinya resesi ekonomi dunia yang menyebabkan 

banyak negara di dunia akan bermasalah dalam hal 

pangan maka Sebagian Kawasan hutan baik produksi 

maupun lindung yang perlu dilakukan rehabilitasi 

maka konsep PBPH yang bertujuan untuk pemanfaatan 

kawasan hutan dapat diarahkan bagi penyediaan 

bahan pangan nasional dan energi tanpa mengganggu 

fungsi utama hutan sebagai penghasil kayu dan hasil 

hutan bukan kayu serta segala manfaat lain yang 

bersifat intangible dan tidak tergantikan. Dengan 

demikian, selain keputusan Menteri LHK terkait PBPH, 

diperlukan insentif lain yang dapat segera mendorong 

pihak swasta atau dunia bisnis agar terlibat dalam 

model pengusahaan hutan dimaksud demi mendukung 

ketahanan pangan dan energi nasional ke depan.

5. KETAHANAN ENERGI

Ketahanan energi adalah suatu kondisi 

terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat 

terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

perlindungan terhadap lingkungan hidup. Indonesia 

memiliki banyak sumber energi baik yang berasal 

dari fosil maupun non fosil. Saat ini sumber energi 

yang masih banyak digunakan berasal dari energi 

fosil (minyak bumi, gas bumi, Batubara). Dalam 

kaitan dengan ketahanan energi ke depan serta dalam 

rangka menghadapi resesi ekonomi dunia yang 

mungkin terjadi, maka Indonesia sudah waktunya 

mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-

sumber energi baru terbarukan yang murah dan aman 

bagi lingkungan hidup. Salah satu sumber energi 

dimaksud adalah kayu terutama diproduksi dalam 

bentuk pellet kayu (wood pellet) untuk menggantikan 

ketergantungan terhadap batu bara. Kayu sebagai 

bahan bakar terbarukan, bisa diproduksi kembali 

lewat berbagai usaha seperti hutan tanaman dalam 

program rehabilitasi lahan dan hutan, HTI, hutan 

kemasyarakatan, reboisasi dan penghijauan, hutan 

rakyat dan lain sebagainya.

Saat ini, pelet kayu menjadi bahan bakar 

primadona  terutama di negara yang memiliki 4 musim 

sebagai bahan pengganti batu bara baik sebagian atau 

seluruhnya. Bahkan pellet kayu mulai digunakan dalam 

PLTU berbasis batubara, sebagai penghangat ruangan, 

kompor biomassa, maupun untuk pengeringan pada 

jasa laundry. Negara-negara tujuan ekspor batu bara 

seperti Korea Selatan, Jepang, China, dan India secara 

perlahan beralih ke pelet kayu yang berkualitas baik, 

ramah lingkungan, dan terbarukan. Saat ini, negara-

negara seperti Australia, Amerika Serikat serta China 

mulai melarang penggunaan batu bara dengan energi 

yang rendah untuk mencegah polusi sulphur yang 

tinggi. Di samping itu, permintaan pelet kayu di pasar 

internasional meningkat dengan pesat, sehingga hal 

ini merupakan peluang yang besar bagi Indonesia 

lewat pengembangan UMKM dalam upaya rehabilitasi 

lahan dan hutan. Hutan tanaman yang dikembangkan 

dengan pola campuran (agroforestry) akan dapat 

menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam 

Gambar 5
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pemeliharaan hutan sambal mencukupi kebutuhan 

pangan dan energinya.

Salah satu kelebihan kayu sebagai sumber 

energi adalah sifatnya yang renewable. Kayu sebagai 

bahan bakar terbarukan, bisa diproduksi Kembali. 

Energi yang dihasilkan tinggi namun emisi rendah 

(dibawah 0.1 kg CO2/kWh). Kayu juga merupakan 

bahan bakar karbon netral. Di samping itu, kayu dari 

pohon sebagai bahan bakar alternatif selain minyak 

bumi dan batu bara juga sekaligus berfungsi penyerap 

karbon. Penggunaan kayu sebagai bahan bakar dapat 

menumbuhkan minat masyarakat menghijaukan 

lahan sehingga tercipta lingkungan yang lebih baik. 

Dengan demikian maka nilai dari diversifikasi produk 

olahan kayu atau limbah kayu akan menjadi sumber 

energi yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat, perusahaan maupun negara.

Ada beberapa alasan bahwa suatu saat batu 

bara dapat tergeser kedudukannya oleh pelet kayu. 

Pelet kayu adalah bahan bakar terbarukan, dan 

ramah lingkungan. Pemanfaatan batu bara di level 

internasional berkurang secara bertahap. Untuk itu, 

terdapat peluang untuk menambah pasokan listrik 

nasional lewat bahan bakar pelet kayu. Kalori yang 

dihasilkan pelet kayu setara dengan batu bara rendah 

kalori. Pada gilirannya diharapkan bahwa biaya listrik 

yang dihasilkan pelet kayu akan sama dengan yang 

dihasilkan gas alam dan tentu saja lebih murah dari 

batu bara. Bahan baku pellet kayu sejauh ini berasal 

dari kayu Jabon, Gmelina, Eucalyptus, Sengon, Gamal 

dan Akasia. Sebagai contoh, Kayu kaliandra merah 

Gambar 7. Tanaman kaliandra merah

Gambar 6. Pengembangan tawon madu

dipanen setelah 14 bulan. Produksi optimumnya 20 

ton/Ha/tahun.

Masa depan industri pelet kayu diperkirakan akan 

berkembang dengan baik yakni dapat mendukung 

ketahanan energi, sekaligus mendukung perdagangan 

karbon dalam rangka meningkatkan pendapatan 

negara dan menjaga kelestarian sumberdaya alam 

serta lingkungan hidup. Pelet kayu berbentuk silindris 

dengan diameter 6-10 mm dan panjang 1-3 cm dan 

memiliki kepadatan rata-rata 650 kg/m3 atau 1,5 m3/

ton. Pelet kayu dapat dihasilkan dari berbagai bahan 

biomassa, terutama limbah serbuk gergaji dari pabrik 

penggergajian kayu dan serbuk limbah veneer dari 

pabrik kayu lapis atau palet daur ulang. Pelet kayu bisa 

menghasilkan rasio panas yang relatif tinggi antara 

output dan input-nya (19:1 hingga 20:1) dan energi 

sekitar 4,7 kWh/kg.

Gambar 8
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6. PERDAGANGAN KARBON DAN  
KELESTARIAN HUTAN

Perdagangan karbon merupakan istilah untuk 

aktivitas penyaluran dana dari negara-negara 

penghasil emisi karbon kepada negara-negara yang 

memiliki potensi sumber daya alam untuk mampu 

menyerap emisi karbon secara alami. Konservasi 

dimotivasi dengan imbalan dana segar melalui skema 

pembangunan bersih (clean mechanism development/

CDM). Hal ini merupakan peluang yang sangat 

besar dan baik untuk memanfaatkan potensi alam, 

khususnya hutan yang dipersiapkan untuk itu.  Oleh 

karena itu, yang dihitung dalam perdagangan karbon 

yakni hutan yang ada dijaga keberlangsungannya 

dan penanaman serta rehabilitasi terus dilaksanakan 

terutama pada hutan yang rusak dengan cara reboisasi 

dan tujuan pengelolaan hutan lainnya. 

Indonesia dengan luas hutannya, berpotensi 

untuk memasuki era perdagangan karbon tersebut. 

Berdasarkan data ADB - GEF - UNDP menunjukkan 

Indonesia memiliki kapasitas reduksi karbon lebih dari 

686 juta ton yang berasal dari pengelolaan hutan. Jika 

harga rata-rata per ton karbon sebesar US$ 5, maka 

Indonesia berpotensi menjual sertifikat surplus karbon 

senilai US$ 3,430 milyar atau sekitar Rp 34 triliun. Nilai 

ini tentunya akan berbeda sesuai dengan fluktuasi 

nilai tukar uang yang terjadi dari waktu ke waktu. 

Dengan demikian, semakin banyak hutan lindung, 

semakin banyak pohon yang ditanam di setiap lahan 

kosong, serta semakin luas lahan yang direhabilitasi 

dan direboisasi tentunya akan meningkatkan potensi 

penerimaan dana dimaksud. Hal ini tentunya menjadi 

insentif moral bagi semangat Kementerian LHK 

dalam melakukan konservasi sumber daya alam hutan 

dan rehabilitasi lahan seperti yang sudah dilakukan 

secara intensif selama ini melalui berbagai kampanye, 

gerakan dan implementasi kebijakan. 

Bisa dibayangkan berapa dana yang dapat 

diperoleh jika jasa hutan tropis yang masih ada 

dijual kepada negara-negara yang memproduksi gas 

berbahaya  dan pollutant? Terlepas dari nilai nominal 

yang cukup menjanjikan itu, masih ada pihak-pihak 

yang curiga dan belum setuju atau masih banyak pro 

kontra terhadap mekanisme perdagangan karbon 

ini. Mekanisme perdagangan karbon dinilai hanya 

melanggengkan jalan bagi kecurangan negara-negara 

industri maju yang rela membayar kepada negara-

negara pemilik hutan tropis namun di lain pihak akan 

terus  sebagai imbalan namun tetap mencemari udara 

tanpa harus menurunkan emisi karbonnya berdasarkan 

kesepakatan dalam berbagai pertemuan internasional. 

Hal ini juga akan semakin mempersulit Ketika proses 

pengaturan pemanfaatan kompensasi di dalam 

negeri juga belum berjalan sebagaimana mestinya.  

Di samping itu, mekanisme ini juga disebut sebagai 

bentuk pengekangan negara-negara maju dimana 

negara-negara berkembang tidak bisa membangun 

industri-industri yang mengeluarkan emisi karena 

karbon mereka telah dibeli oleh negara maju dan itu 

membuat ketergantungan industri terhadap negara 

maju.

Walaupun masih terdapat silang pendapat ini 

tentang perdagangan karbon ini, namun secara 

finansial akan menguntungkan negara-negara pemilik 

hutan tropis, termasuk Indonesia. Pada hakikatnya, 

ada atau tidaknya perdagangan karbon, menjaga dan 

melestarikan hutan harus menjadi kewajiban yang 

utama. Untuk itu perlu juga diperhitungkan seberapa 

Gambar 9
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besar emisi yang dihasilkan saat ini yang berasal dari 

industri, transportasi, kebakaran hutan dan lahan, 

degradasi lahan gambut, dll. Dari berbagai sumber 

resmi dan tidak resmi diketahui bahwa laju deforestasi 

dan degradasi hutan di Indonesia mencapai angka 

yang fantastis sekitar 3 juta ha/tahun. Terlepas dari 

sahih tidaknya data tersebut, Indonesia tetap perlu 

mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Indonesia 

Kondisi ini memang masih tetap memantapkan posisi 

Indonesia sebagai penting hutan tropis di daerah 

khatulistiwa. Sementara berharap pada perdagangan 

karbon yang adil maka kelestarian hutan tropis 

Indonesia perlu terus diamankan.

7. PENUTUP

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa

lebih 15 persen dari 32 miliar ton karbon dioksida (CO2) 

yang dihasilkan setiap tahun oleh kegiatan manusia 

dapat diserap oleh hutan. Selain itu, hutan yang 

sehat menyerap karbon dioksida dari atmosfer untuk 

membantu proses fotosintesis. yang menghasilkan 

O2 dan H2 yang berguna bagi seluruh makhluk hidup. 

Emisi karbon yang terus meningkat akan memperbesar 

risiko konflik, kelaparan, banjir, gangguan ekonomi, 

dan migrasi masal penghuni bumi, yang mungkin 

bermimpi suatu waktu dapat pindah ke planet lain jika 

dimungkinkan. 

. Manfaatnya perdagangan karbon sangat 

beragam, dan bergantung pada desain sistem 

perdagangan yang diterapkan, mulai dari memperbaiki 

kualitas kesehatan masyarakat, ketahanan energi, 

penciptaan lapangan kerja, dan perubahan penggunaan 

lahan yang mendukung upaya ketahanan pangan. 

Manfaat pelestarian hutan bagi lingkungan sangat 

banyak. Hutan memiliki peranan yang sangat penting 

bagi kehidupan karena menjadi paru-paru dunia yang 

dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon 

dioksida, daerah resapan air terbesar sehingga dapat 

mencegah banjir bandang, erosi, dan tanah longsor, 

serta tempat tinggal aneka flora dan fauna. Sebagai 

aset ekonomi dan ekologis yang istimewa maka 

hutan dan kawasannya dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber ketahanan pangan dan energi yang sekaligus 

dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya resesi ekonomi dunia. 
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Dunia sedang tidak 

baik-baik saja. Pan-

demi Covid-19 belum 

tahu kapan berakhirnya. 

Perubahan iklim semakin 

terasa dampak menyeng-

sarakannya. Ditambah 

konflik geopolitik yaitu 

perang di Ukraina telah 

nyata berdampak pada krisis energi dan krisis pangan. 

Situasi dan kondisi seperti itu tidak saja berdampak 

pada harga komoditas berbasis energi meningkat 

dengan tajam, tetapi juga berdampak negatif ke semua 

lapisan. Penjelasan dari WTO, tahun 2022 perdagangan 

global menurun 3% dari pertumbuhan 4.7%. Tekanan 

inflasi global dan tekanan rantai pasokan internasional 

sangat bisa dibaca bahwa prospek pemulihan ekonomi 

global mengalami ketidakpastian yang tinggi. 

Pertanyaannya adalah apa yang bisa diperbuat dan 

bagaimana caranya dari berbagai tekanan berat itu?

I. LINGKUNGAN EKONOMI GLOBAL

Industri Perkayuan, yang dihadapi adalah

kenaikan harga produk di satu sisi dan di sisi lain 

permintaan (demand) menurun dan penawaran 

(supply) juga menurun.

Harga kayu, dalam 2 tahun terakhir (2020 dan 

2021 meningkat, dan demand kayu, di Amerika Utara 

dan Eropa tahun 2021) meningkat. Hal ini disebabkan 

antara lain hambatan transportasi karena banjir, 

meningkatnya pembangunan real estate, tarif baru 18% 

oleh Amerika Serikat kepada Kanada terhadap kayu 

gabus -> penimbunan (stock) kayu oleh pembeli naik, 

INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU 
TANTANGAN DAN PELUANG

Oleh :   Ir. Suhariyanto, IPU, ASEAN Eng. 
(Pengasuh MRI)

dan kekurangan tenaga kerja karena Pandemi Covid-19 

-> produksi turun -> tekanan pada supply. Jadi, harga 

kayu naik karena biaya naik.

Di Eropa, khususnya biaya energi yang meningkat 

tajam, maka tidak bisa dihindarkan adalah resesi 

ekonomi yang meningkat. Di Amerika Utara (Kanada, 

US) dan Australia menghadapi kelangkaan tenaga kerja 

-> biaya logistik menjadi naik tajam. 

II. DI INDONESIA

Penyesuaian harga BBM pada pertengahan tahun

2022 mengakibatkan kenaikan biaya energi -> biaya 

logistik naik -> biaya operasional naik. Musim hujan 

yang terus menerus (kemarau basah) -> produksi log 

turun -> biaya bahan baku naik. Ditambah naiknya 

biaya transaksi dampak dari meningkatnya suhu 

politik. 

Berkah tersendiri bagi Indonesia, bahwa dari 

berbagai tekanan berat itu, kinerja ekonominya 

menunjukkan angka yang menggembirakan. BPS pada 

Triwulan III tahun 2022 melaporkan antara lain: 

1. Besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga

berlaku mencapai Rp. 5.091,2 Triliun atau atas

dasar konstan 2010 mencapai Rp. 2.976,8 Triliun.

2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5.72% (year

on year). Dari sisi produksi, lapangan usaha

transportasi dan pergudangan mengalami

pertumbuhan tertinggi sebesar 25.81%. Dari

sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan

jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar

21.64%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

mencapai 5.72% pada kuartal III 2022 harusnya

menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat.

Foto: Ir. Suhariyanto, IPU, ASEAN Eng.
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Tetapi ada beberapa sektor yang mengalami 

penurunan tajam hingga berujung pada 

pemutusan hubungan kerja karyawan (PHK). 

Menurut Piter Abdullah – Direktur Riset Core 

Indonesia (CNBC Indonesia, 8 November 2022), 

penurunan tajam dialami antara lain oleh: 

industri kayu dan turunannya – 4.31% dari 5.36%, 

dan industri furnitur – 3.85% dari – 0.16%.

3. Jumlah angkatan kerja berdasarkan survey 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan 

Agustus 2022 sebanyak 143.72 juta orang, naik 3.57 

juta orang dibandingkan Agustus 2021. Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPPK) naik sebesar 

0.83%.

4. Penduduk yang bekerja sebanyak 135.30 juta 

orang, naik sebanyak 4.25 juta orang dari Agustus 

2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami 

peningkatan terbesar adalah sektor Pertanian, 

kehutanan, dan perikanan (1.57 juta orang).

5. Berdasarkan berita media online CNBC Indonesia 

(8 November 2022), sudah ada 16 negara anggota 

G20 yang sudah mengumumkan pertumbuhan 

ekonominya kuartal III tahun 2022 termasuk 

Indonesia. Arab Saudi membukukan pertumbuhan 

tertinggi sebesar 8.5%. Indonesia peringkat kedua 

5.7%, Meksiko ada di peringkat ketiga dengan 

torehan 4.2%, disusul China sebesar 3.9% dan 

Spanyol sebesar 3.8%.

  Di kawasan Asia dan ASEAN, Azerbaijan 

dengan torehan 51.19%. Dari 10 negara ASEAN, 

Vietnam menjadi juara ASEAN pada kuartal III 

tahun 2022 dengan membukukan pertumbuhan 

sebesar 13.67%. Indonesia ada di peringkat 2 

dengan torehan 5.72% sementara Singapura 

membukukan pertumbuhan sebesar 4.4%.

III.  INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU 
(WOOD WORKING)

1. Penyebaran Industri dapat dilihat pada tabel 1 

berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Per Provinsi Woodworking pada tahun 2021*

*Sumber SILK Off-Line (2021) diolah oleh ISWA

Dari tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa 

konsentrasi industri pengolahan kayu di Indonesia 

ada di pulau Jawa. Sekitar 10 – 15 tahun yang lalu 

perusahaan industri tersebut masih berjumlah sekitar 

4000 perusahaan, dan sekarang (2021) tinggal 1040 

perusahaan. Apa penyebabnya? Di pulau Jawa terdapat 

sumber bahan baku kayu/log yang beragam terutama 

dengan tumbuh berkembangnya hutan rakyat/hutan 

tanaman rakyat, disamping infrastruktur (jalan) 

yang sangat mendukung. Sedangkan di luar pulau 

Jawa sebagian besar masih bergantung pada kayu 

hutan alam dan semakin jauh dari lokasi industri 

dengan infrastruktur yang belum sebaik di pulau Jawa. 

Akibatnya banyak yang merelokasi industrinya ke 

pulau Jawa. Tidak disadari bahwa keadaan seperti ini 

berdampak deindustrialisasi. Tidak semua perusahaan 

yang mampu merelokasi industrinya dengan tetap 

bertahan sebagai pelaku industri ini; sebagian yang 

tidak tahan beralih ke bidang usaha lain atau bahkan 

menutup sama sekali usahanya. 

Di pulau Jawa sendiri terutama dari provinsi: 

Banten, DKI dan Jawa Barat menghadapi persoalan 

ketenagakerjaan yang cukup berat. Adanya Upah 

Minimum Kabupaten/Kota yang relatif tinggi 

disamping persoalan ketenagakerjaan lain yang berat, 

maka banyak perusahaan industri pengolahan kayu 

yang merelokasi industrinya ke Provinsi Jawa Tengah 

dan Provinsi Jawa Timur atau menutup industrinya. 

Keadaan seperti ini jelas merupakan tantangan 

berat bagi sub sektor kehutanan dalam melaksanakan/

mewujudnyatakan program hilir isasi yang telah 

menjadi tekad Pemerintah RI.
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2. Pasar Hasil/Produk Industri Pengolahan Kayu.

Produk industri ini adalah: 

Sebagian besar perusahaan industri pengolahan kayu berorientasi ke pasar ekspor yang dapat dilihat pada 

tabel 2 dan tabel 3.

*) Sumber SILK Off-Line (2021) diolah oleh ISWA s.d Okt. ‘21

Tabel 3. Data Perkembangan Eksport Woodworking dalan 8 tahun terakhir

Tabel 2. Eskpor Woodworking TW-1 Th.2021 Berdasar Nilar Ekspor 15 Negara Tujuan

*) Sumber SILK Off-Line (2021) diolah oleh ISWA 
**) VALUE (USD) adalah Nilai berdasarkan V-legal, terdapat selisih dengan PEB (FOB) Sebesar -+ 10%
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Dengan melemahnya permintaan global, maka 

industri ini mengalami tantangan berat. Indikasi 

turunnya pertumbuhan ekonomi industri perkayuan 

di kuartal III tahun 2022 sebesar -4.31% dari 5.36% 

menunjukkan kecenderungan pada tahun 2022 dan 

tahun 2023. Data kuartal III 2022 belum dapat disajikan 

karena sedang dilakukan rekonsiliasi data. Kalau pada 

tahun 2021 mampu membukukan penerimaan sebesar 

$2 milliar lebih, maka bila pada tahun 2002 dan 2003 

mampu mencatatkan penerimaan separuhnya saja, itu 

sudah suatu prestasi yang bagus.

IV. PELUANG

1). Bahan Baku Kayu (log)

a. Ketersediaan bahan baku kayu di hulu sangat 

menentukan tumbuh-kembangnya industri 

pengolahan kayu yang ada di hilir. Di sini 

peran Pemerintah terutama Kementrian 

LHK sangat dibutuhkan. Penyediaan 

informasi secara berkala (3 bulan sekali 

atau bila memungkinkan 1 bulan sekali) 

sangat membantu dunia usaha/bisnis dalam 

mengurangi/menekan biaya informasi. Paling 

tidak ada jawaban atas pertanyaan antara lain: 

jenis kayu apa, berapa banyaknya (m3 atau 

ton), dan dimana (lokasi, sumber dari hutan 

negara atau hutan milik). Semuanya adalah 

barang legal dalam skema legalitas SVLK 

yang bersifat kewajiban harus (mandatory). 

Selanjutnya transaksi bisnis serahkan 

sepenuhnya dalam hubungan business to 

business (B to B). 

b. Jenis kayu karet yang diusahakan oleh swasta, 

BUMN, dan masyarakat adalah kayu tanaman 

yang tersebar luas di pulau-pulau besar di 

Indonesia. Untuk mempertahankan atau 

meningkatkan produktivitasnya, salah satu 

tindakan yang dilakukan adalah penanaman 

kembali atau peremajaan (replanting). Kayu 

karet ini telah diketahui sebagai substitusi 

kayu Ramin yang telah dilarang untuk di 

eksploitasi dan diperdagangkan (Cites-

Apendix 3). Teknologi pengolahan kayunya 

telah diketahui untuk mengatasi beratnya 

tantangan penyediaan bahan baku kayu, 

kayu karet ini menjadi alternatif yang 

perlu dikonkritkan. Hambatan tentang 

masih mahalnya biaya transaksi (perijinan) 

termasuk ribetnya mengurus perijinan, maka 

kebijakan Pemerintah pelu disederhanakan/

diperlonggar/dipermudah dan diberikan 

insentif pajak dan atau PNBPnya. Sehingga 

biaya perolehan/pemanfaatan/transportasi 

sangat membantu dunia usaha di hulu dan di 

hilir.

c. Limbah penebangan (waste). Sebagian besar 

limbah kayu masih belum termanfaatkan, 

sehingga kebijakan zero waste masih 

tetap tinggal dalam narasi. Dalam 

jangka panjang dengan adanya proses 

humifikasi, limbah tebangan ini memang 

bermanfaat bagi lingkungan hidup. Tetapi 

dalam jangka pendek/menengah limbah 

tebangan ini justru menimbulkan dampak 

negatif bagi lingkungan hidup. Limbah 
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tebangan itu menjadi bahan yang mudah 

terbakar (combustible material) dan tempat 

berkembangnya hama dan penyakit. Padahal 

di satu sisi limbah tebangan itu dibutuhkan 

oleh industri pengolahan kayu dan industri 

perkayuan lainnya. Kemudahan dalam 

perijinan dan insentif untuk pemungutan 

negara (pajak dan atau PNBP) sangat 

menolong dunia usaha di hulu dan di hilir  

dalam mengatasi tekanan berat dalam hal 

kebutuhan bahan baku kayu.

d. Perhutanan Sosial – skema baru yang 

diluncurkan Pemerintah dalam pembangunan 

lingkungan hidup dan kehutanan menjadi 

harapan baru bagi perusahaan industri 

pengolahan kayu terutama yang berlokasi di 

luar pulau Jawa. Kolaborasi inklusif antara 

para pelaku Perhutanan Sosial di hulu dan 

para pengusaha industri pengolahan kayu di 

hilir perlu difasilitasi sejak awal. Sehingga 

terjadi hubungan yang saling mendatangkan 

keuntungan/manfaat. Paling tidak telah 

ada jaminan pasar produk komoditas kayu 

dari para pelaku Perhutanan Sosial, dan ada 

jaminan pasokan bahan baku kayu bagi para 

pelaku industri pengolahan kayu.

2). Pasar Produk Industri Pengolahan Kayu

a. Kinerja ekspor Indonesia cenderung 

melambat, bahkan turun. Hal ini 

mengindikasikan imbas perlambatan 

ekonomi dan inflasi tinggi di sejumlah negara 

mitra dagang Indonesia makin terasa. Selama 

ini negara tujuan ekspor produk industri 

pengolahan kayu Indonesia teruatama adalah 

negara-negara maju antara lain: EU, Ingris, 

AS, China, Korsel, dan Jepang. Goncangan 

ekonomi di negara-negara tersebut 

membuka peluang untuk masuk ke negara-

negara yang selama ini kurang mendapat 

perhatian, seperti: Amerika Latin, Afrika, 

Timur Tengah, Asia kecil, dan Asia Tengah, 

seperti: Azerbaijan, Turkey, dan India. Tentu 

ini merupakan pekerjaan yang tidak ringan. 

Bantuan informasi pasar dan promosi dari 

para Duta Besar di negara-negara kawasan 

tersebut pasti sangat besar pengaruhnya 

untuk upaya penetrasi produk ekspor 

tersebut. Tidak salah bila KBRI melakukan 

peran market intelligence dalam situasi 

menghadapi tantangan berat seperti sekarang 

ini. 

b. Pasar dalam negeri yang selama ini hampir 

tidak tersentuh oleh produk industri 

pengolahan kayu Indonesia, seharusnya 

menjadi peluang besar untuk digarap. Untuk 

medorong terbukanya pasar dalam negri 

ini, kebijakan perpajakan (tax policy) berupa 

insentif dan disinsentif sangat diperlukan. 

Pengunaan bahan-bahan logam dalam 

konstruksi bangunan perumahan dikenakan 

disinsentif berupa pajak-pajak yang lebih 

tinggi, sedangkan yang menggunakan 

komponen-komponen kayu olahan diberikan 

insentif berupa pajak-pajak yang rendah 

atau keringanan lainnya. Insentif juga 

dibutuhkan oleh industri pendukungnya, 

yaitu industri manufaktur/permesinan dan 

produk pendukung lainnya seperti lem (glue), 

pewarna, dan lain-lain. Sudah waktunya 
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(meskipun terlambat) bila produk industri 

dalam negri menguasai pasar dalam negri. 

c. Peluang besar pasar dalam negeri produk

industri pengolahan kayu juga tersedia dan

perlu segera diwujudnyatakan. Dari forum

G20 di Bali diperoleh berita bahwa Indonesia

siap stop operasionalkan PLTU (Harian

Kompas, hal. 2, 16 November 2022). Target

Pemerintah akan menyasar menghentikan

operasional 5.2 gigawatt (GWT) PLTU.

Rencana untuk mempercepat capaian target

niremisi di sektor ketenagalistrikan Indonesia 

10 tahun lebih cepat dari awalnya tahun

2060 menjadi 2050. Artinya penggunaan

energi fosil (batu bara) dihapus sama sekali

secara bertahap. Ini membuka peluang untuk

menggunakan energi biomassa. Penahapan

dilakukan dengan bauran antara energi

fosil dan energi biomassa dengan teknologi

cofiring yang telah dikuasai. Energi biomassa

ini dapat berbentuk kayu palette atau wood

palette dengan catatan punya energi setara

dengan batu bara muda yaitu sekitar 4000

kilokalori. Memproduksi wood palette ini tidak 

terlalu menjadi persoalan, karena selama ini

juga memproduksinya untuk pasar ekspor

terutama ke Korea Selatan. Dengan kenaikan

harga batu bara yang semakin mahal, maka

penggunaan wood palette mampu bersaing

di pasar energi terutama untuk mencukupi

kebutuhan energi kelistrikan nasional yang

begitu besar. Pertanyaannya yang harus

diselesaikan adalah dari mana sumber

pasokan bahan bakunya?

i. Limbah tebangan kayu dari hutan.

ii. Limbah kayu dari industri pengolahan kayu

atau dari industri perkayuan pada umumnya.

iii. Kayu-kayu hasil pembersihan lahan (land

clearing) dari perkebunan untuk maksud

peremajaan tanaman perkebunan (replanting).

iv. Sampah organik dari rumah tangga dan

industri.

v. Kayu-kayu hasil pemeliharaan tanaman

hutan (kayu penjarangan, kayu hasil

pemangkasan/pruning).

vi. Hutan tanaman yang sengaja dibangun

sebagai hutan energi dengan jenis-jenis

cepat tumbuh (fast-growing species) seperti

Kaliandra, Gamal, Lamtoro yang dapat

dipanen secara pangkas (coppice).

Terbukanya peluang besar tersebut bisa 

terganjal bila perijinan mahal, sulit, dan lama. Harus 

ada reformasi perijinan yang telah dicanangkan 

Pemerintah itu terjadi dalam kenyataan. Hal yang perlu 

mendapat perhatian adalah.

i. Bahan baku kayu itu tersebar dalam skala

kecil. Pengumpulannya bila tidak dengan

manajemen handal yang dipersiapkan untuk

menekan biaya pengumpulan akan menjadi

masalah besar dalam mencapai tujuan.

ii. Lokasi sasaran PLTU cakupannya juga

besar dan luas. Oleh karena itu pemilihan

produknya apakah kayu serpih (chipwood)

ataukah kayu palette (wood palette) harus

dipertimbangkan/dihitung secara matang.

Disamping itu industri pengolahan kayunya

juga tidak mungkin terkonsentrasi hanya

di suatu wilayah, tetapi hendaknya tersebar

dalam radius layak. Ini sangat berpengaruh

pada biaya logistik.
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Dalam situasi dan kondisi tekanan berat, kerja 

sama adalah suatu keniscayaan. Pada dasarnya, 

tujuannya adalah hidup lebih lama atau selama 

mungkin. Begitu pula halnya dalam dunia usaha. 

Kerja sama itu adalah kolaborasi - sharing kekuatan 

/kemampuan yang dimiliki kepada pihak lain dan 

menerima sharing dari pihak lain apa yang tidak 

dimilikinya. 

Perusahaan pengolahan kayu yang banyak 

jumlahnya tentu tidak sama kemampuannya dengan 

tujuan masing-masing. Untuk mencapai tujuan 

bersama, itulah gunanya berkelompok dalam suatu 

organisasi atau asosiasi bisnis tersebut. 

Dalam gerak operasionalnya pasti juga 
membutuhkan jasa dari kelompok usaha bisnis 
lainnya. Tanpa ada kerjasama yang sinergis tentu 
inputs, dan proses dalam menghasilkan output dan 
outcome jelas tidak akan efektif dan efisien. Kegiatan /
pekerjaan yang tidak efektif dan efisien bila dikerjakan 
sendiri, memang harus didorong keluar (push out) 
untuk dikerjakan pihak lain dengan spesifikasi dan 
standardisasi yang jelas dan tegas. 

Produk industri pengolahan kayu adalah produk 
yang padat IPTEK (sains dan teknologi). Para 
Insinyur Profesional dari berbagai kompeten dan 
kompetensinya (body of knowledge) harus hadir dan 
dihadirkan. Masyarakat profesi adalah masyarakat 
bagian dari solusi bermodalkan penguasaan IPTEK, 
pengalaman, dan etika. Hukum tertingginya adalah 
hukum etik. Hadirnya profesi Insinyur di Indonesia, 
oleh negara telah diamanahkan pada UU nomor 11 
tahun 2014 tentang Keinsinyuran, dan PP nomor 25 

tahun 2019.

Badai pasti berlalu. Pertanyaannya, setelah itu 

apakah masih hidup atau tergilas dampaknya -  hidup 

segan mati tak mau.
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PRODUKSI PANGAN DARI KAWASAN HUTAN 

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

PENDAHULUAN

Tentang isu “pangan dari 
hutan” para pakar sudah 

sangat canggih membahas 
nya. Bila membuka Goo- 
gle ada 9.4 juta artikel,             
dengan materi bahasan  
sangat beragam.  Berita awal 
yang dapat dikumpulkan 
adalah dari CNBC, sebagai 
berikuti: Sejumlah negara 
memberlakukan penutupan 
keran ekspor sementara. 

Tidak hanya gandum, tapi 
juga sayuran dan buah-buahan.  Aksi ini semakin me- 
nguat, terutama sejak perang antara Rusia dan Ukraina 
pecah. International Food Policy Research Institute (IF-
PRI) dalam catatan yang diunggah April 2022 mengi- 
ngatkan bahaya jika pelarangan atau pembatasan eks- 
por komoditas atau bahan pangan semakin marak. 

Dari sekian produk yang hingga saat ini 
dikenakan larangan ekspor, gandum jadi produk yang 
mengkhawatirkan Indonesia. Pasalnya, Indonesia 
mengandalkan pasokan gandum impor sepenuhnya.  
India adalah negara yang terbaru melakukan 
pelarangan gandum ekspor pangan.  selain India, 
negara yang menurut IFPRI melakukan larangan 
ekspor gandum adalah Rusia (hingga 30 Juni 2022). 
Kedua negara ini merupakan pemasok kebutuhan 
gandum Indonesia.  Selain ketiga negara tersebut, 
negara lain yang juga melarang ekspor gandum adalah 
Mesir, Serbia, Aljazair, Kazakhstan, dan Kosovo. 

 Meski sudah lebih dari 3/4 abad merdeka, 
Indonesia masih impor pangan.  Badan Pusat Statistik 
(BPS) mencatat, sejak Januari-Juni 2021 atau sepanjang 
semester I-2021, Indonesia telah melakukan impor 
pangan hingga US$ 6,13 miliar atau setara dengan Rp 
88,21 triliun.  Komoditas pangan yang diimpor oleh 
Indonesia terdiri dari berbagai jenis daging, susu, kopi, 

teh, hingga bahan pangan seperti cabai, bawang putih, 
lada, kedelai.  Selain itu, ada juga jagung, gandum, 
tepung gandum, minyak goreng, mentega, kentang, 
kelapa, kelapa sawit, hingga berbagai jenis rempah-
rempah juga diimpor oleh Indonesia, seperti cengkeh, 
kakao, tembakau, dan ubi kayu.

Berikut beberapa komoditas pangan yang sering 
diimpor Indonesiaii :

1. Gula

Sampai tahun ini harus mengimpor 3,2 juta ton 
gula untuk bahan baku industri makan dan minuman.

2. Gandum

Impor gandum di 2020 mencapai 10,2 juta ton
dengan nilai US$ 2,6 miliar. Untuk tahun ini hingga 
Februari 2021 impor gandum mencapai 1,6 juta ton 
senilai US$ 463 juta

3. Bawang Putih

Impor bawang putih sepanjang Januari-Juni 2021
nilai mencapai US$ 196,21 juta dengan volume impor 
sebanyak 181.106,24 ton.

4. Garam

Sepanjang Januari-Juni 2021, garam yang diimpor
nilainya mencapai US$ 44,19 juta dengan volume 
sebanyak 1,26 juta ton. Indonesia langganan impor 
garam dari beberapa negara,  adalah Australia, China, 
dan India.

Presiden RI, Joko Widodo, mengingatkan 
masyarakat termasuk relawan terkait kondisi 
rantai pasok pangan dunia, kini tercatat 22 negara 
menghentikan ekspor komoditas pangan. Dulu 
bulan Januari baru tiga negara yang stop ekspor 
bahan pangannya, sekarang sudah 22 negara tidak 
ekspor bahan pangannya,” ujar Jokowi.  Joko Widodo 
menjelaskan bahwa puluhan negara tersebut 
menghentikan ekspor komoditas pangannya lantaran 
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  Satu 

Foto Dr. Ir. Untung Iskandar 
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diantaranya yaitu India yang menangguhkan ekspor 
gandum untuk melindungi kebutuhan dalam negeri 
dan menekan inflasi pangan. Langkah larangan ekspor 
tersebut  juga akibat oleh perang antara Rusia dan 
Ukraina, dua negara yang juga masuk ke produsen 
gandum terbesar di dunia. Untuk komoditas beras, 
sebagai bahan pangan utama, Presiden mengatakan 
Indonesia perlu bersyukur karena sudah tiga tahun 
terakhir tidak lagi mengimpor berasiii.   

Berikut ini informasi tentang negara-negara 
utama di dalam perdagangan pangan

A. TUJUH PRODUSEN UTAMA  
PANGAN IV  

Pada tahun 2020, setengah dari produksi 
pertanian global berasal dari Asia, dengan ekonomi 
seperti China dan India menjadi pemain kunci di 
lingkup dunia. Eropa memanen sepersepuluh dari 
produksi pertanian dunia, dengan Rusia, Ukraina, 
Spanyol, dan Jerman di antara produsen terbesar.  Pada 
saat yang sama, Amerika Utara menghasilkan 826,9 
juta ton produk pertanian atau sekitar 8,5% dari output 
agregat dunia. Amerika Selatan memasok seperenam 
dari hasil pertanian dunia, terutama berasal dari Brasil 
dan Argentina 

1. China

Pada tahun 2020, Cina adalah produsen utama 
lebih dari 30 tanaman, termasuk gandum, beras, tomat, 
dan kentang. Beras adalah tanaman yang paling banyak 
diproduksi di Cina, yang mencapai nilai total 353,1 juta 
ton. Cina memproduksi lebih dari 134,2 juta ton gandum. 
Dalam perdagangan global, produksi gandumnya bernilai 
$53,4 miliar. China juga merupakan produsen utama 
kentang (78,1 juta ton), tomat (64,7 juta ton), mentimun 
(72,7 juta ton), dan bayam (28,5 juta ton).

China juga menempati urutan kedua sebagai 
produsen terbesar di dunia untuk: Jagung (260,6 juta ton), 
Ayam (15,1 juta ton), Pisang (11,5 juta ton), Rapeseed (14 
juta ton).

2. United States

Pada tahun 2020, Amerika Serikat adalah produsen 
jagung terbesar di dunia (360,2 juta ton), sekitar sepertiga 
dari produksi global, juga menghasilkan lebih dari 

setengah output almond global dan lebih dari sepertiga 
produksi blueberry global. Amerika Serikat memproduksi 
susu sapi (101,2 juta ton), ayam (20,4 juta ton), daging 
(12,3 juta ton), dan sorgum (9,4 juta ton). Juga, AS adalah 
produsen terbesar kedua di dunia untuk: kedelai (112,5 
juta ton),  gula bit (30,4 juta ton), daging babi (12,8 juta 
ton), apel (4,6 juta ton).

3. Russia

Saat ini, Rusia adalah produsen barley dan gula bit 
terbesar di dunia yang masing-masing menyumbang 
13% dan 14% dari total produksi dunia. Rusia juga 
memproduksi lebih dari sepertiga produksi biji bunga 
matahari global dan seperenam produksi oats global. 
Plus, Rusia adalah produsen gandum dan gandum hitam 
terbesar ketiga. Pada tahun 2020 saja, ia menghasilkan 
lebih dari 85,8 juta ton biji-bijian dan 2,3 juta ton gandum 
hitam (rye).

4. Brazil

Brasil memperluas lahan pertaniannya, yang pada 
tahun 2020 sekitar sepertiga dari total luas Brasil. Ekspansi 
tersebut merupakan peningkatan 22% dari 9 tahun lalu.  
Pada tahun 2020, Brasil memproduksi 121,7 juta ton 
kedelai, 3,7 juta ton kopi, dan 16,7 juta ton jeruk, sekitar 
setengah dari produksi tebu dunia (40,5%), seperenam 
dari produksi daging dunia, 103,9 juta ton jagung, 36,5 
juta ton susu sapi dan 13,7 juta ayam

5. India

Pada tahun 2020, India memproduksi 24,7 juta ton 
mangga dan 107,5 juta ton gandum, 178,3 juta ton beras, 
370,5 juta ton tebu, dan 31,5 juta ton pisang 87,8 juta ton 
susu, 20,5 juta ton tomat , 51,3 juta ton kentang, 9,8 juta 
ton jeruk.

6. Spanyol

Spanyol juga merupakan produsen zaitun terbesar 
di dunia, dengan lebih dari 8,1 juta ton zaitun diproduksi 
pada tahun 2020. Produsen barley (11,4 juta ton) dan 
peaches (1,3 juta ton), Spanyol juga memproduksi 
sepersepuluh dari almond dunia, mencapai nilai pasar 
$507,6 juta dan  memasok pasar anggur dengan 6,8 juta 
ton

7. Ukraine

Pada tahun 2020, Ukraina termasuk di antara 
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produsen terbesar di dunia akan gandum, jagung, biji 
bunga matahari, barley, bit gula, kentang, dan kedelai. 
Bersama-sama, produksi tanaman ini di Ukraina memiliki 
nilai pasar $ 21,4 miliar. Ukraina memproduksi biji bunga 
matahari (13,1 juta ton), menghasilkan lebih dari 30,2 
juta ton jagung, 24,9 juta ton gandum, dan 7,6 juta ton 
barley. Selain itu, Ukraina juga merupakan produsen 
terbesar ketiga di dunia 21 juta ton kentang dan 1,3 juta 
ton pumpkins, diproduksi pada tahun 2020.

B. LIMA NEGARA  PENGEKSPOR  
PANGAN V  

 1. United States

AS mengekspor bermacam produk pertanian, mulai 
dari jagung (yang merupakan ekspor global tertinggi) 
hingga buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. 
Pada tahun 2020, kedelai menjadi barang ekspor dengan 
nilai tertinggi bagi Amerika Serikat. Itu mencapai nilai 
ekspor $ 25,8 miliar. Jagung dan gandum adalah ekspor 
bernilai tinggi lainnya untuk AS, yang menyumbang $9,5 
miliar dan $6,3 miliar dari total nilai ekspor pertanian. 
Barang pertanian lain yang sangat besar diekspor pada 
tahun 2020 antara lain: beras (1,3 juta ton), daging ayam 
(3,5 juta ton), sorgum (6,5 juta ton), apel (808,1 ribu ton).

2. The Netherlands

Belanda merupakan pengekspor telur terbesar (415,3 
ribu ton) dan bawang merah (1,7 juta ton). Belanda kini 
menduduki peringkat ketiga pengekspor rapeseed (1,9 juta 
ton), minyak sawit (1,2 juta ton), alpukat (375,6 ribu ton), 
serta cabai dan paprika (467,4 ribu ton).

3. Brazil

Pada tahun 2020 Brasil mengekspor lebih dari 82,9 
juta ton kedelai atau sekitar setengah dari perdagangan 
kedelai global. Brazil juga merupakan pengekspor kopi 
utama, menyumbang 30% dari ekspor kopi global. Pada 
tahun 2020, ekspor kopinya mencapai nilai $4,9 miliar. Ia 
juga mengekspor sekitar 18% jagung dunia, dengan nilai 
perdagangan senilai $5,8 miliar. Pada tahun yang sama, 
Brazil menduduki peringkat kedua pengekspor beras 
(518,4 ribu ton) dan pengekspor mangga terbesar ketiga 
(243,4 juta ton).

4. China

Pada tahun 2020, Cina mengekspor 5% dari beras 

yang diperdagangkan secara global. Selain itu, Cina 
adalah pengekspor buah-buahan dan sayuran terkemuka, 
seperti apel (1,1 juta ton), pir (539,4 ribu ton), anggur 
(424,9 ribu ton), bayam (60,7 ribu ton), wortel (749,8 ribu 
ton), dan daun bawang (70,2 ribu ton).

5. Germany

Pada tahun 2020, Jerman menduduki peringkat 
sebagai pengekspor susu sapi, bit gula, dan hop terbesar 
di dunia. Bersama-sama, mereka memegang nilai 
pasar $ 1,1 miliar. Lebih dari seperenam susu sapi 
yang diperdagangkan berasal dari Jerman, sementara 
perdagangan bit gulanya menyumbang lebih dari dua 
pertiga (37,8%) dari ekspor bit gula global. Selain itu, 
Jerman juga merupakan pengekspor gandum hitam 
terbesar kedua, mengekspor 265,2 ribu ton pada tahun 
2020. Ini menyumbang 11,8% dari total perdagangan rye 
di dunia. Jerman menempati peringkat sebagai pengekspor 
kentang terbesar ketiga secara global. Terakhir, lebih dari 
1,9 juta ton kentang diekspor pada tahun 2020, sekitar 
seperenam dari total perdagangan kentang.

Pemaparan tentang produsen utama dan pedagang 
utama komoditas berbagai jenis pangan adalah untuk 
menunjukkan bahwa kini bukan hanya negara maju 
(negara maju industri, the first world) karena negara 
berkembang (the third world) dapat berperan sebagai 
pemain utama.  Dua negara, Belanda dan Jerman 
dengan luas lahan yang relatif sempit menghasilkan 
komoditas yang sebagian sangat besar di ekspor, 
sehingga dapat diduga kuat mereka gunakan teknologi 
dan sistem manajemen maju.

Kemampuan memproduksi dan mengekspor 
jumlah yang sangat besar ke pasar dunia, diyakini 
diawali dengan kebijakan pemerintah untuk 
memproduksi pangan jauh  lebih banyak dari yang 
dikonsumsi, melakukan pendidikan dan pelatihan 
SDM  untuk adopsi atau menemukan teknologi termaju 
yang di sesuaikan dengan kondisi setempat, ditambah 
dengan pembangunan dan efisiensi pemanfaatan  
infrastruktur industri dan ekspor. Adopsi  teknologi 
maju membuat Ethiopia mampu menduduki 
peringkat ke-12 sebagai Negara Adidaya Pertanian 
dan Ketahanan Pangan menurut Food Sustainability 
Index (FSI)vi .  Penerapan dan pengembangan teknologi 
untuk sektor pertanian juga dilakukan di negeri 
Belanda, yaitu menugaskan Universitas Pertanian 
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Wageningen sebagai penemu teknologi. Kemajuan 
penyerapan teknologi untuk pertanian di deskripsi 
oleh Andrew Simonsvii. Penutup dari makalahnya 
adalah “Semakin sedikit petani tradisional di Belanda, 
tetapi karena modernisasi pertanian Belanda, Belanda 
berhasil memproduksi semakin banyak makanan. Jika 
lebih banyak negara mengadopsi teknologi pertanian 
dan bekerja sama untuk menjadikannya lebih baik, 
seluruh dunia dapat diberi makan” (cetak tebal kalimat 
terakhir).

POSISI INDONESIA

Melihat kepemilikan sumber daya alam (SDA) dan 
sumber besarnya daya manusia (SDM) sangat mungkin 
Indonesia menjadi pengekspor makanan di pasar 
global.  Pelajaran yang dapat ditarik dari kasus palm 
oil adalah bahwa sektor kehutanan mestinya masih 
memiliki kelebihan lahan untuk dibangun sawah 
skala luas impian Orde Baru, yaitu minimal sejuta 
hektar, untuk menghasilkan pangan yang sebagiannya 
dapat diekspor. Pelajaran dari negara-negara di atas 
adalah adanya kebijakan pemerintah untuk secara 
konsisten (lestari) memproduksi pangan lebih dari 
yang dikonsumsi, ditambah dengan pendidikan 
dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk 
mengembangkannya menjadi manusia industri dan 
teknologi di bidang produksi pangan, dan kemudian 
dilakukan adopsi teknologi termaju dalam produksi 
pangan yang di sesuaikan dengan kondisi setempat. 
Pendidikan dan pelatihan SDM bukan hanya untuk 
teknisi melainkan menyeluruh untuk calon-calon 
manajer dan engineer untuk membentuk team kerja 
yang handal.Namun ternyata Indonesia dinilai mampu 
menjaga ketahanan pangan. Ketersediaan pangan di 
pasar memadai, sehingga tidak menimbulkan lonjakan 
harga. Beberapa komoditas pangan masih tergantung 
pada  dan harus diimpor dari negara lainviii.

• Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak 
Januari-Juni 2021 atau sepanjang Semester 
I-2021, Indonesia telah melakukan impor 
pangan hingga US$ 6,13 miliar atau setara 
dengan Rp 88,21 triliun.

• Komoditas pangan yang diimpor oleh 
Indonesia terdiri dari berbagai jenis daging, 
susu, kopi, teh, hingga bahan pangan seperti 

cabai, bawang putih, lada, kedelai.

• Serta jagung, gandum, tepung gandum, 
minyak goreng, mentega, kentang, kelapa, 
kelapa sawit. Hingga berbagai jenis rempah-
rempah juga diimpor oleh Indonesia, seperti 
cengkeh, kakao, tembakau, dan ubi kayu.

• Secara rinci, realisasi impor beras sebesar US$ 
91,6 juta dengan volume sebanyak 201.271,55 
ton. Kemudian daging ayam dengan nilai 
impor mencapai US$ 67 dengan volume impor 
sebanyak 16.567 kg.

Impor sejumlah komoditas pangan itu, guna 
memenuhi kebutuhan domestik serta mendukung 
kebijakan stabilisasi harga dalam negeriix . Organisasi 
Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat, gandum 
merupakan komoditas pangan yang paling banyak 
diimpor Indonesia, yakni berjumlah 10,3 juta ton 
pada 2020. Gandum memang bukan makanan pokok 
masyarakat Indonesia. Namun masyarakat Indonesia 
banyak mengonsumsi makanan berbahan dasar 
tepung terigu, seperti mie instan dan roti. Hal ini 
menyebabkan Indonesia harus melakukan impor 
gandum untuk memenuhi kebutuhan produksinya. 
Komoditas pangan berikutnya yang banyak diimpor 
oleh Indonesia adalah gula mentah sentrifugal atau 
gula mentah yang telah melalui proses kristalisasi. 
Gula jenis ini diimpor sebanyak 5,26 juta ton pada 
2020. Diikuti impor kedelai fermentasi (soybean cake) 
sebanyak 4,98 juta ton dan kedelai sebanyak 2,47 juta 
ton.  

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatatx, 
volume impor beras Indonesia sebesar 356,28 ribu 
ton pada 2020. Jumlah ini turun 19,84% dibandingkan 
pada tahun sebelumnya yang sebesar 444,5 ribu ton. 
Volume impor beras Indonesia menunjukkan tren yang 
fluktuatif sejak 2016. Pada saat itu, volume impor beras 
sebesar 1,28 juta ton. Pada 2017, volume impor beras 
anjlok 76,2% menjadi 305,27 ribu ton. Kemudian, 
volume impor beras melesat hingga 638,3% menjadi 
2,25 juta ton pada 2018. Lalu, volume impor beras 
kembali turun 80,27% pada 2019. Pakistan menjadi 
importir beras terbesar dengan volume 110,5 ribu ton 
pada 2020. Jumlah itu setara dengan 31% dari total 
volume impor beras ke Indonesia.
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Sebagai jalan keluar dari posisi importir berbagai 
jenis pangan, untuk kemudian menjadi mandiri 
(produksi sama dengan konsumsi) dan bahkan berubah 
menjadi pengekspor (produksi jauh lebih besar dari 
konsumsi), Indonesia dapat memilih satu dari sistem 
sukses yaitu sistem pembangunan pola pemerintah 
Belanda kerja sama dengan Wageningan Agricultural 
University, atau pola Ethiopia yang bekerja sama 
dengan Israel (sebuah ketidakmungkinan yang sangat 
besar), atau, pilihan utamanya adalah ekstensifikasi 
(perluasan besar-besaran kawasan tanaman pangan 
bila perlu mengkonversi kawasan hutan diubah 
menjadi kawasan produksi pangan lestari) dan 
intensifikasi (pendalaman teknologi produksi pangan) 
dari sistem agro-forestry. Sistem terakhir ini adalah 
sistem native, endemik, nasional, sudah sejak lama 
dipilih oleh PT Perhutani (meskipun berskala kecil) 
untuk menyejahterakan petani hutan. Namanya sistem 
tumpang sari.  Bila sampai kini dipraktikkan pola 
subsistence agro-forestry, rasanya dapat dikembangkan 
pola commercial agro-forestry, dalam skala luas dengan 
penambahan secara signifikan input-inputnya. 

Tantangan: commercial agro-forestry

Sebuah contoh menarik atas keberhasilan agro-
forestry adalah kebun damar di Krui, Lampung 
Baratxi . Profesor Sambas Sabarnurdin melaporkan 
bahwa hasil pangan dari agro-forestry PT Perhutani 
telah cukup besar.  Disebutnya pula, dunia menuntut 
pengelolaan hutan yang bersertifikat dengan satu 
persyaratan berkaitan dengan “peran hutan bagi 
kesejahteraan masyarakat”. Agro-forestry adalah 
salah satu alternatifnyaxii. Sektor kehutanan mampu 
menyumbang produksi pangan 9,4 juta ton per tahun 
dari kegiatan tumpang sari. Kontribusi itu belum 
pernah tercatat dalam statistik nasional.  Produksi 
tersebut diperoleh dari Perhutani sebanyak 5,3 juta 
ton, hutan rakyat 1 juta ton, hutan kemasyarakatan 
13.500 ton, hutan desa 3.300 ton, hutan tanaman rakyat 
(HTR) 52.500 ha, dan hak pengusahaan hutan tanaman 
industri (HPH-TI)  hutan tanaman 3 juta tonxiii. 

Tantangan yang akan dihadapi bila dilakukan 
ekstensifikasi (perluasan besar-besaran) kawasan 
agro-forestry adalah pilihan kawasan hutan milik 
negara (atau milik masyarakat adat) di luar Jawa yang 
mungkin masih sangat luas (sehingga diperlukan peta 

kepemilikan kawasan hutan, peta hutannya sendiri 
dan peta-peta untuk perencanaan agro-forestry skala 
luas, termasuk processing mills untuk produk-produk 
agro-forestry),  jumlah pelakunya (bukan hanya 
petani melainkan teknisi mekanik alat dan mesin 
pertanian dan personel-personel yang berkaitan 
dengan penerapan teknologi skala luas), pilihan 
teknologi (setidaknya mekanisasi pertanian dan post 
harvest processing untuk mencegah pembusukan dan 
menjualnya dalam kondisi harga lebih mahal) dan 
sistem manajemen kawasan luas tersebut.  Sebuah 
informasi tua, Menko Perekonomian Hatta Rajasa 
mengatakan, dalam mencapai target surplus beras 
pada 2014, Kemenhut menawarkan lahan seluas 
200.000 hektare kepada Kementerian Pertanianxiv.  

Tentang food estates

Tentang sawah dari kawasan hutan, rangkuman 
keterangan Dirjen Planologi Kementerian 
Kehutanan Bambang Soepijantoxv: Pemerintah siap 
mengalokasikan 5,87 juta hektare sebagai lahan baku 
pertanian untuk mencapai ketahanan pangan hingga 
2025. Lahan tersebut berasal dari 9,09 juta hektare 
kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi 
menjadi sentra produksi pangan.”  “Pemerintah 
tengah membahas perubahan Peraturan Pemerintah 
(PP) No 10 Tahun 2006 tentang Inventarisasi Hutan 
Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan, serta PP 
No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Revisi 
kedua PP tersebut diperlukan untuk payung hukum 
bagi pemerintah dalam memprioritaskan kawasan 
hutan sebagai lahan pertanian, pemanfaatan hasil 
hutan bukan kayu, serta pemenuhan kebutuhan energi 
terbarukan”. “Pemanfaatan kawasan hutan sebagai 
sentra produksi pangan saat ini semakin mendesak, 
mengingat penyusutan lahan pertanian menjadi lahan 
non pertanian per tahun mencapai 100.000 hektare. 
Sedangkan luas lahan baku sawah di Indonesia hanya 
tersisa 6,7 juta hektare.”

Tentang food estates dari kawasan hutan 
pemerintah telah bertindak cukup jauh, antara lainxvi :

1. Pada 2020, Pemerintah memfokuskan 
pembangunan food estate atau lahan produksi 
pangan nasional demi mencegah krisis 
pangan di masa pandemi: Kabupaten Kapuas 
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dan Pulang Pisau (provinsi Kalimantan 
Selatan) dan di Kabupaten Humbang 
Hasundutan,  Sumatera Utaraxvii .

2. Terdapat dua pengembangan food estate di
Kalteng yakni untuk tanaman padi berada
di lahan aluvial seluas 165.000 hektare (ha)
yang merupakan lahan Eks-Pengembangan
Lahan Gambut (PLG) dengan leading sektor
Kementerian Pertanian dan tanaman
singkong seluas 60.000 ha dengan leading
sektor Kementerian Pertahanan.

3. Pada TA 2020-2021, Kementerian PUPR telah
menyelesaikan 2 kegiatan konstruksi di lokasi
Eks-PLG Blok A seluas 43.500 ha berupa
pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan
jaringan irigasi sepanjang 2.195 km dengan
progres selesai 100%. Kegiatan ini mencakup
8 lokasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) yakni DIR
UPT Dadahup, DIR Handil Rakyat Palingkau,
DIR Palingkau (SP1, SP2, SP3), DIR Handil
Rakyat Sei Tatas, DIR Handil Rakyat Keladan
Seberang, DIR Tatas, DIR Unit Sekalagon, dan
DIR Handil Rakyat Palingkau Seberang.

4. Selain melakukan pekerjaan rehabilitasi dan
peningkatan jaringan irigasi, Kementerian
PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen)
Bina Marga juga meningkatkan konektivitas
menuju lokasi pengembangan lumbung
pangan baru atau kawasan food estate dengan
anggaran sebesar Rp694,5 miliar. Pekerjaan
yang dilakukan di antaranya peningkatan
jalan kawasan food estate Dadahup Kapuas 1
dengan progres 100%. (Tri)

5. Menteri Koordinator Kemaritiman dan
Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar
Pandjaitan melakukan kunjungan kerja
untuk meninjau perkembangan kawasan
Lumbung Pangan atau Food Estate di
Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi
Sumatera Utara, Kamis (14-04-2022). Dalam
sambutannya Menko Luhut mengatakan,
pemerintah ingin mulai menerapkan
Pertanian Modern dengan penerapan
mekanisasi penuh, otomatisasi irigasi dan
pemanfaatan budidaya digital dari hulu ke

hilir. “Ini peluang yang tidak pernah terjadi. 
Jadi sekarang pemerintah mendorong, jangan 
sampai hilang kesempatan kepada pelajar dan 
mahasiswa untuk berimprovisasi melakukan 
inovasi teknologi pertanian,” kata Menko 
Luhut. Menko Luhut juga mengapresiasi food 
estate di Humbang Hasundutan, Sumatera 
Utara, yang sudah berjalan dengan cukup baik 
dan tertata dengan optimal. Pasalnya, proses 
perencanaan hingga implementasi lumbung 
pangan ini dirancang dengan melibatkan 
para ahli di bidangnya sehingga terencana 
dengan baik pula. “Jadi kita harus membuat 
team work yang bagus. Berdayakanlah ahlinya 
supaya hasilnya baikxviii. 

6. Tentang kawasan hutan untuk food

estate kementerian kehutanan (KLHK)

mendukungnyaxix.

Kesimpulan dari deskripsi berbagai fakta dan 
berita serta tekad pemerintah Indonesia pada berbagai 
paparan di atas adalah:

1. Bahwa Indonesia berada pada jalur yang benar 
(the right track) untuk ubah diri dari importir
pangan menjadi mandiri (swa sembada) dan
kemudian menjadi eksportir pangan dengan
ekstensifikasi membangun food estates di
beberapa pulau dan intensifikasi penggunaan
lahan untuk produksi pangan.

2. Sektor kehutanan berperan serta
menyediakan sebagian kawasan hutan negara
untuk membangun sawah dan food estates,
dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (PermenLHK) nomor 24 tahun 
2020. Peraturan ini sebaiknya perlu disegera
di implementasi mengingat bahwa pangan
sesungguhnya adalah senjata masa kini dan
masa depan.

3. Tantangan berikutnya yang dihadapi sektor
kehutanan adalah membangun commercial
agro-forestry skala luas. Lembaga pendidikan
dan lembaga penelitian perlu berusaha
sesegera mungkin membangun setidaknya
prototype (purwarupa) commercial agro-
forestry skala luas
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Me n g i n g a t -

kan bahwa ciri 

rimbawan yang uta-

ma adalah menanam 

pohon, membangun 

hutan. Bukan mene-

bang, apalagi berbisnis 

kayu.

Ciri tersebut di-

anggap usang, dengan 

menggunakan alibi bah-

wa apa gunanya memba-

ngun hutan (produksi) tetapi tidak memperoleh keuntu 

ngannya. Berkembanglah kemudian ilmu ekonomi ke-

hutanan.

Berkembangnya keterkaitan pengelolaan ke-

hutanan dalam dinamika kehidupan sosial membuat 

ilmu murni silvikultur menanam pohon, merawat dan 

membudidayakan hutan yang awalnya menjadi intinya 

ilmu kehutanan berkembang kian pesat. Selain ilmu 

ekonomi yang dianggap sejalan, saat ini sudah tidak 

heran rimbawan belajar ilmu antropologi, filosofi bah-

kan hukum dan politik kehutanan.

Mengapa Pekerjaan Bisnis Lebih Menarik?

Bisnis kayu yang diutamakan jenis jati serta hasil 

hutan lainnya oleh Perum Perhutani di Jawa dinyatakan 

selalu menguntungkan. Perum Perhutani juga dikenal 

sebagai satu-satunya entitas pengelolaan hutan yang 

mampu melestarikan hutannya, melakukan rantai 

pengelolaan hutan berkesinambungan dengan biaya 

sendiri. Adapun terdapat lahan kosong akibat pen-

curian kayu, kebocoran pendapatan, dan perambahan 

lahan itu cerita lain.

Saat ini (2022) santer ”kabar burung” bahwa 

Perum Perhutani sedang dirancang untuk ”dikerdil-

PERHUTANI SEHARUSNYA MEMBANGUN HUTAN, BUKAN 
BISNIS KAYU

Oleh : Dr. Ir. Transtoto Handadhari, M.Sc. 
(Alumnus UGM Yogyakarta dan University of Wisconsin at Madison, AS; Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia)

kan” fungsinya oleh pemerintah. Akan diubah bentuk 

pengelolaan hutannya dari Perum menjadi Persero, 

sebagai bagian dari sebuah perusahaan perkebunan 

negara, yang hanya fokus ditugasi memperoleh profit. 

Tidak memikirkan tentang tanggung jawab sosial dan 

peran ekologis.

Nampaknya apa yang sedang dirancang untuk 

tugas baru itu malahan menarik bagi Perhutani. Pa-

dahal penugasan tersebut tanpa disadari akan menjadi 

”bumerang” bagi lembaga pengelola hutan yang konon 

sarat rimbawan ahli hutan itu.

Dengan hanya mencari untung, mengelola hutan 

tanpa memberdayakan masyarakat sekitar hutan, 

maka tugas Persero Perhutani justru menjadi sangat 

berat menjaga hutan. Hutan akan rusak, pencurian 

kayu meningkat tajam, perambahan lahan sulit dice-

gah. Sehingga di samping keuntungan hilang, aset 

hutannya akan lenyap, masyarakat hutan melarat dan 

bencana lingkungan akan timbul di mana-mana.

Perum Perhutani di Jawa yang karena kebijakan 

perhutanan sosial (PS) dan sejenisnya sejak sekitar ta-

hun 2016-2017 yang relatif gagal, kemudian disambung 

kebijakan penetapan Kawasan Hutan dengan Penge-

lolaan Khusus (KHDPK) melalui terbitnya SK Menteri 

LHK Nomor 287/2022 tanggal 5 April 2022 sampai saat 

ini terus kisruh, serta akan mengundang meningkat-

nya potensi bencana lingkungan.

Ketergesa-gesaan yang dipaksakan seakan 

mengejar target yang membuat penyiapan KHDPK 

tersebut perlu diperbaiki dengan bijak dan matang. Tapi 

justru gaung negatifnya kalah dengan gembar-gembor 

pendukungnya. Termasuk dari pihak Perhutani, kecuali 

karyawan-karyawan kecil dan masyarakat desa hutan.

Sebagai aparat pemerintah, Perhutani memang 

wajar mendukung dan melaksanakan kebijakan atasan. 

Apalagi ada ”angin sorga”, akan diuntungkan dan di-

Foto Dr. Ir. Transtoto Handadhari, M.Sc. 
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kurangi beban tugasnya dalam menangani konflik 

sosial, kasus tenurial, banyaknya perambahan hutan, 

ikut menangani ketahanan pangan Jawa, serta beban 

operasional karyawan yang 14.000 orang dalam situasi 

keuangan yang dirasakan berat.

Sikap Perum Perhutani itu seperti laiknya slogan 

Pegadaian: ”Menyelesaikan Masalah, Tanpa Masalah”. 

Padahal nyatanya ”Menyelesaikan Masalah Dengan 

Masalah Baru (yang berat)”.

Sehingga penugasannya dengan melepaskan 

KHDPK seluas 1,1 juta hektare dianggap menjadi pi-

lihan yang malah menggembirakan. Meskipun dian-

taranya ada hutan lindung (HL) seluas 460 ribu hek-

tare yang secara aktual memiliki peran sangat strategis 

melindungi masyarakat dari bencana lingkungan akan 

berubah menjadi PS. Ironis, pilihan kepatuhan Direksi 

Perum Perhutani tersebut ternyata justru ditolak oleh 

karyawan Perhutani bersatu bersama sebagian terbesar 

masyarakat desa hutan.

Kebutuhan Hutan (Lindung) di Jawa

Pulau Jawa-Madura yang luasnya 13,316 juta 

hektare dengan penduduk lebih dari 160 juta jiwa se-

bagai basis lahan hutan yang dikelola Perum Perhutani 

memiliki kualifikasi lahan yang wilayahnya bergunung, 

kelerengannya tajam, jenis tanahnya relatif remah di-

dominasi antara lain jenis tanah Renzina, Litosol, Gru-

musol yang mudah tererosi air memiliki curah hujan 

yang deras di atas 2.000 mm per tahun (type A menurut 

Schmidt & Ferguson).

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan 

Transtoto Handadhari dan Firman Fahada (2003) ter-

kuak bahwa tata ruang yang telah berjalan lama di Jawa 

ternyata menunjukkan hasil yang negatif, tidak tepat 

dan lebih dari separuh daratan sangat rawan sebagai lo-

kasi pembuat bencana yang memerlukan hutan lindung 

dan kawasan perlindungan yang luas. Tidak heran ban-

jir terjadi di mana-mana.

Menurut Land Position Map (LPM) Jawa-Madura, 

secara umum dibutuhkan HL dan kawasan perlindungan 

baik di dalam dan di luar kawasan hutan negara sekitar 

seluas 8,43 juta hektare atau sekitar 63,32 persen dari 

daratan, yang harus ditambah dengan perlunya daerah 

penyangga (bufferzone) seluas sekitar 10-20 persennya 

atau lebih.

Luasan HL tersebut bisa mencapai 70-80 persen 

daratan diluar perlunya hutan produksi jati maupun je-

nis rimba lainnya, serta hutan rakyat dan perkebunan.

Tentang luasnya kebutuhan hutan dan pepohon-

an di Jawa tersebut tidak mengherankan. Konon pe-

merintah kolonial Belanda sendiri beberapa abad lalu 

juga merancang bahwa sebagian terbesar Pulau Jawa 

seharusnya berupa hutan lindung mengingat kon-

figurasi data lingkungannya yang berat.

Menimbulkan pertanyaan kalau harus ada ban-

yak hutan lindung dan luasnya kawasan perlindungan 

di atas, bagaimana dengan penyediaan lahan untuk 

produksi perkayuan, perkebunan, persawahan, per-

tambangan, perkotaan dan pemukiman. Lalu bagaima-

na mewujudkannya? Belum lagi ada proses perubahan 

tata ruang daratan Jawa yang harus dilakukan terlebih 

dahulu. Semuanya tentu ada jawabannya, bila niat ter-

baik tersebut harus dilakukan melindungi masyarakat 

dan pembangunan dari bencana lingkungan.

Mengurusi Hutan Lindung, Bukan Bisnis Kayu

Perum Perhutani adalah legenda pembangu-

nan hutan Jawa, bahkan nasional. Terlahir sejak seki-

tar abad 18 di jaman Belanda dengan nama yang terus 

berkembang sesuai sejarahnya. Kemampuan Perhuta-

ni dalam menanam, merawat dan mengembangkan 

teknologi silvikultur dan manajemen sosial, menge-

lola kehutanan umum termasuk menebang kayu tidak 

diragukan lagi.

Mengutip laporan resmi Perhutani tahun 2006 

bahwa di samping memberdayakan 5.500-an lemba-

ga masyarakat desa hutan (LMDH) Perhutani mampu 

menghidupi petani dan masyarakat hutan di Jawa sam-

pai jumlah 62 juta jiwa. 

Di samping perolehan sertifikat hutan lestari, 

detail kemampuannya memuliakan pohon ditunjukkan 

dengan meningkatnya keberhasilan tumbuh tanaman 

dari rata-rata 92 persen di tahun 2004, menjadi 94 

persen pada tahun 2005 dan menjadi 97 persen ber-

hasil pada tahun 2006. Sedangkan tanaman yang gagal 

hanya mencapai 2,0 persen dari sebelumnya rata-rata 

sebesar 8,4 persen. Tingkat penjarahan lahan bahkan 

di tahun 2006 tersebut sempat ditekan sampai menjadi 
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0,0 persen.

Keberhasilan membangun tanaman tersebut 

juga ditunjukkan dalam penugasannya ke wilayah 

Timor-Timor. Bahkan berhasil memelopori penana-

man pohon di gurun Saudi Arabia.

Perhutani menjadi guru pengelolaan hutan dan 

kehutanan yang dikutip secara nasional dalam penga-

jaran di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah resmi 

kehutanan. Mulai dari membangun sistem manajemen 

hutan dan membina sumber daya manusia pengelo-

la kehutanan sampai membangun sistem bisnis kayu 

dan pengolahan hasil hutan, serta pariwisata yang juga 

dikembangkannya.

Namun yang terkait masalah bisnis, keterli-

batannya tidak dapat dihindarkan dari ”iming-im-

ing” noda kecurangan. Meskipun belum meruntuh-

kan kemampuan Perhutani dalam membangun hutan. 

Iklim kecurangan yang melanda di setiap sisi kegiatan 

(bisnis) di negeri ini ikut menyumbang lunturnya pa-

triotisme kerimbawanannya.

 Namun sesuai kualitas kelayakannya Perhutani 

harus diberi peran yang membanggakan. Kemuliaannya 

sebagai yang paling mampu menanam harus ditum-

buhkan kembali. Pemerintah agar jangan memberikan 

perannya sebagai pengumpul keuntungan. Biarlah itu 

ditangani oleh lembaga bisnis khusus. Dengan kata 

lain Perhutani tidak harus berada di dalam lingkungan 

BUMN. Biarlah Perhutani dibina langsung oleh Kemen-

terian Kehutanan.

Perhutani sebaiknya diberikan peran mulia 

membangun hutan, khususnya hutan lindung dan ka-

wasan perlindungan bahkan membangun hutan pro-

duksi yang memerlukan ketekunan perawatan. Inilah 

kesempatan yang paling baik mencuci bercak-bercak 

noda yang mungkin masih ada di Perhutani.

Sumber daya hutan Jawa diharapkan akan dapat 

dipulihkan untuk menangkal bencana lingkungan, juga 

dikembangkan kembali kekayaan biodiversitasnya. 

Penyerapan karbon dan penurunan pemanasan global 

dapat ditingkatkan, serta lebih berhati-hati mengem-

bangkan upaya penyejahteraan masyarakat dan 

ketahanan pangan dengan membudidayakan lahan 

kawasan hutan dengan perencanaan yang matang.

Selamat

20222022 20232023
Natal Tahun Baru&

&
MRI

Mengucapkan
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I. PENDAHULUAN

Modernitas secara esensial mem-

bawa risiko dalam prak-

tiknya.   Dalam konteks menangani 

wabah Covid-19 kita menyaksikan 

kehidupan masyarakat modern yang 

berisiko secara global dihadapkan 

pada banyak kerumitan. Kenyataan-

nya hampir tidak ada negara yang 

mampu lolos dari serangan wabah 

Covid-19. Ukuran pembangunan modern sebuah nega-

ra seakan menjadi kurang relevan. Konsep masyarakat 

berisiko mengajak untuk mengenali moral kemanu-

siaan sebagai nilai dan perangkat untuk merespons re-

alitas sosial dan transformasinya. Secara epistemolo-

gis, ke- sulitan merekonstruksi moral kemanusiaan 

terletak pada kredo modernitas itu sendiri.

Sampai dengan awal tahun 2022, Bangsa 

Indonesia masih harus berjuang menghadapi ujian 

pandemi  corona virus disease 2019 (Covid-19) yang 

juga melanda hampir di seluruh dunia. Pemerintah 

terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan 

penanggulangan baik dari sisi kesehatan maupun 

dampak lain di berbagai aspek kehidupan. Varian Delta 

pada sekitar bulan Agustus 2021 telah menyebabkan 

melesatnya jumlah warga RI terinfeksi Covid-19 hal 

tersebut disebabkan karena banyaknya warga yang 

bepergian keluar kota dengan berbagai alasan, ada 

yang mengunjungi keluarga di kampung (silaturahmi), 

ada juga yang bepergian dalam rangka menghilangkan 

kepenatan dengan berekreasi keluar kota. Pada akhir 

tahun 2021 Pemerintah yang pada awalnya akan 

menerapkan peraturan pelarangan bepergian keluar 

kota, pada akhirnya membatalkan rencana tersebut 

hanya dengan catatan bepergian dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan. 

Namun akibat pelonggaran tersebut, 

warga mulai ada yang terpapar varian 

Omicron yang pada awalnya dibawa oleh 

warga yang baru pulang dari luar negeri.

Dari sudut pandang agama, ujian ini 

merupakan sebuah proses kita menuju 

kesempurnaan, layaknya gesekan yang 

dilakukan pada permata agar permata itu 

bisa menjadi permata yang indah. Sebab 

itu kita seharusnya bersyukur ketika 

diberikan ujian, apalagi Allah menjanjikan sesuatu 

yang setimpal bagi kita yang selalu bersabar dalam 

menghadapi ujian dari-Nya.  

Cobaan atau ujian yang menimpa kita tentu sudah 

diatur   Allah SWT. Jika kita bersabar, Allah SWT akan 

melipatkan pahala dan membantu menyelesaikan 

semua cobaan dan ujian yang dihadapi oleh umatnya 

dengan cara berdoa, bersabar, berusaha, dan 

bertawakal.

Mengutip sabda Rasulullah SAW bahwa tidak 

ada seorang Muslim pun yang ditusuk duri atau lebih 

dari itu, kecuali Allah pasti akan menghilangkan 

kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana pohon yang 

menggugurkan daunnya. (HR Bukhari).

Jadi, kita tidak perlu takut ketika ditimpa ujian dan 

cobaan. Setidaknya kita tidak akan merugi, sebab Allah 

SWT akan mengganjar kesabaran serta ketabahan kita 

dalam menghadapi cobaan ini dengan hal yang tidak 

akan pernah kita sangka-sangka.  

Jika ujian saat ini meliputi al-khauf, ketakutan 

akan tertular penyakit, ketakutan akan menurunnya 

ekonomi, ketakutan akan menghilangnya nyawa. 

Selain itu kita merasakan waj’u atau kelaparan, banyak 

dari kita kehilangan pekerjaan, dan kekurangan harta 

juga jiwa. 

MARI BERWISATA SAMBIL MENINGKATKAN DAYA 
TAHAN TUBUH MELALUI HEALING FOREST 

Oleh : Iid Rohid, S.Hut. 
(Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada Dit. Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL)

Foto Iid Rohid, S.Hut. 
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Ujian Allah ini tidak lain tanda kasih Allah dalam 

membentuk manusia yang tangguh dan muslim yang 

memiliki kualitas iman tinggi. Di akhir ayat tadi, 

Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang 

bersyukur (dalam menerima ujian). 

Masa pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya 

ini, menuntut kita agar senantiasa bersabar, bersabar, 

bersabar. 

Sebagai orang yang beriman hendaklah kita 

senantiasa bersabar, dan meningkatkan kualitas 

keimanan kita, memperbanyak ibadah kepada Allah, 

dan memperbanyak muhasabah, memperbaiki diri, 

agar Allah segera mengangkat pandemi ini dari negeri 

tercinta Indonesia khususnya, dan umumnya umat 

manusia di dunia. 

Tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah berbahagia, 

dan tetaplah meningkatkan iman dan takwa. Tentu 

saja untuk menghindarkan kita dari tertular Covid-19, 

kita tetap taat kepada himbauan pemerintah untuk 

tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap 

memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 

menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas. 

Namun dengan tanpa melupakan hal tersebut di atas, 

Penulis juga menyarankan untuk berekreasi khususnya 

ke obyek wisata di kawasan hutan. Begitu banyak obyek 

wisata alam di kawasan hutan dari Sabang sampai 

Merauke. Jika dilihat dari fungsi kawasannya dapat 

berupa Hutan Konservasi, Hutan Lindung bahkan 

sekarang mulai bermunculan di kawasan Hutan 

Produksi. Namun dibalik itu semua, di samping kita 

menikmati keindahan alam (hutan), kita juga harus 

paham apa itu ekosistem hutan? 

Ekosistem hutan sebagai salah satu ruang ekologis 

(ecological spaces) berperan penting dalam menyangga 

kehidupan manusia sebagai makhluk ekologis 

(ecological beings). Manusia senantiasa membutuhkan 

berbagai jasa ekosistem baik yang berfungsi untuk 

penyediaan (provisioning), pengaturan (regulating), 

penyangga (supporting), dan budaya (cultural). Berbagai 

kebutuhan vital bagi proses fisiologis manusia seperti 

oksigen (O2) dan air (H2O) disediakan melalui proses 

alamiah di dalam suatu ekosistem terutama ekosistem 

hutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia 

memiliki kebutuhan untuk selalu berinteraksi dengan 

ekosistem alam. Interaksi manusia dengan alam 

terutama ekosistem hutan sesuai dengan hipotesis 

biofilia (biophilia) y ang menyatakan bahwa manusia 

secara genetik berkebutuhan untuk berafiliasi dengan 

alam (nature) dan organisme hidup lainnya 

(Wilson, 1984) dalam  SNI Wisata Alam untuk Terapi 

Kesehatan (2021). Makin dekat interaksi manusia 

dengan alam tentunya secara fisiologis dan 

psikologis manusia akan merasa makin nyaman. 

Kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan 

alam diprediksi akan terus meningkat. Berbagai 

gangguan kesehatan timbul karena penurunan kualitas 

lingkungan, misalnya gangguan pada kesehatan fisik 

dan psikologis. Salah satu upaya untuk menurunkan 

masalah kesehatan tersebut dilakukan dengan 

kegiatan ecotherapy, yaitu menghubungkan kembali 

manusia dengan alam (reconnecting people to nature). 

Miyazaki (dalam draft SNI Wisata Hutan untuk 

Terapi Kesehatan/Healing Forest, 2021) menyebutkan 

bahwa ekosistem hutan merupakan salah satu 

ekosistem terbaik dalam menyediakan kenyamanan 

bagi kesehatan manusia. Beberapa penelitian 

juga menunjukkan bahwa ekosistem hutan yang 

bervegetasi baik dapat mendukung sel Natural Killer 

(NK) dalam tubuh manusia yang akan meningkatkan 

sistem imunitas tubuh, menormalkan tekanan darah, 

mengurangi stres, dan meningkatkan kemampuan 

untuk fokus/konsentrasi.

Wisata hutan untuk terapi kesehatan terbukti 

memberikan hasil positif bagi kesehatan fisik dan 

psikis manusia. Semakin dekat koneksi antara manusia 

dengan alam, maka manusia akan semakin sehat. 

Karakteristik ekosistem hutan memengaruhi respons 

panca indera manusia yang berada di dalamnya. 

Li (2018) menyebutkan bahwa lingkungan hutan 

memengaruhi peraba (kulit), perasa (lidah), pencium 

(hidung), penglihat (mata), dan pendengar (telinga). 

Ramdan (2020) dalam Baehaqi (2021) menambahkan 

bahwa selain lima panca indera tersebut juga harus 
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memperhatikan kelelahan gerak fisik yang ditunjukkan 

dengan parameter kelerengan lahan dan jarak. Untuk 

menjaga agar tubuh tidak lelah pada saat wisata hutan 
untuk terapi kesehatan maka diperlukan kelerengan 

lahan yang datar hingga landai dengan jarak tertentu.

II. PENGALAMAN MENGIKUTI
HEALING FOREST
Tahapan Healing Forest

Untuk memperoleh badan yang fresh baik lahir maupun 

batin, dengan indikator berupa tekanan darah normal, 

kadar gula normal, tingkat saturasi oksigen normal, 

tingkat stress fisik rendah, tingkat stress mental rendah, 

maka dengan melakukan Healing Forest adalah salah 

satu solusi untuk mendapatkan hal tersebut.

Sebelum pelaksanaan Healing Forest, maka harus 

diketahui terlebih dahulu indikator-indikator keseha-

tan tubuh kita dengan dilakukan pengecekan hal-hal 

tersebut di atas dengan alat yang telah disiapkan oleh 

panitia. Kemudian pada akhir session dilakukan lagi 

pengecekan kesehatan tubuh kita setelah mengikuti 

Healing Forest. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah setelah mengikuti Healing mendapatkan tubuh 

yang lebih fresh atau sebaliknya.

Adapun tahapan Healing Forest adalah sebagai berikut:

1. Invitation by Air

Tahapan pertama dalam kegiatan Healing Forest 

adalah Invitation by Air (Berhubungan dengan udara, 

Pen.), di mana peserta diminta untuk menarik nafas 

dalam-dalam kemudian menghembuskan nafas 

melalui rongga mulut, dengan posisi tangan mendekap 

perut bagian atas. Menarik nafas dengan cara ini 

Gambar 1. Tahap Pertama Invitation by Air

Gambar 2. Tahap Kedua Invitation by Vegetation

Gambar 2. Tahap Kedua Invitation by Vegetation

dilakukan beberapa kali, sampai kondisi tubuh merasa 

tenang dan nyaman.

2. Invitation by Vegetation

Tahapan kedua dalam kegiatan Healing Forest 

adalah Invitation by Vegetation (Kunjungan ke ekosistem 

vegetasi, Pen.), di mana peserta diminta untuk 

memandang vegetasi di sekitar sambil menarik nafas 

dalam-dalam dimulai dari ujung sebelah kanan terus 

pelan-pelan menoleh ke sebelah kiri badan kita, 

kemudian menghembuskan nafas melalui rongga 

mulut sambil menoleh ke arah sebaliknya (dari kiri ke 

kanan), dengan posisi tangan mendekap perut bagian 

atas. Menarik nafas dengan cara ini dilakukan.

3. Invitation by Land

Tahapan ketiga dalam kegiatan Healing Forest 

adalah Invitation by Land (Berjalan pada tracking 

Healing, Pen.), di mana peserta diminta untuk berjalan 

dengan tenang mengikuti arah jalan track healing, 

berjalan dengan mantap dengan pandangan tertuju ke 

depan tanpa memikirkan apa pun selain Healing Forest 

yang sedang dilaksanakan. 
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Gambar 3. Tahap Keempat Invitation by Tree (dengan meraba pohon)

4. Invitation by Tree

Tahapan keempat dalam kegiatan Healing Forest

adalah Invitation by Tree (Kunjungan pada pohon, Pen.), 

di mana peserta diminta untuk melakukan kegiatan 

sebagai berikut:

a. Meraba Pohon

Meraba pohon adalah kegiatan di mana peserta

diharuskan memilih (pohon yang diminati) 

untuk dijadikan sarana Invitation by Tree. Pada 

saat meraba pohon tersebut, peserta diajak 

untuk merasakan getaran/gerakan aliran di 

dalam batang pohon tersebut sampai merasakan 

kehangatan dari dalam pohon tersebut. Dengan 

kata lain kita memanusiakan pohon untuk diraba.

b. Memeluk Pohon

Memeluk pohon adalah kegiatan di mana

peserta diharuskan memeluk pohon setelah 

merabanya sebagai bagian dari kegiatan Invitation 

by Tree. Pada saat meraba pohon tersebut, peserta 

diajak untuk memeluk batang pohon tersebut 

sampai merasakan kehangatan dari dalam pohon 

tersebut, sambil mengucapkan kata-kata sebagai 

berikut:

I’m Sorry; pada saat ini peserta harus 

mengungkapkan perasaan bersalah  kepada 

pohon-pohon, telah menyia-nyiakan pohon dan 

seterusnya.

Forgive Me; pada saat ini peserta mengharapkan 

dimaafkan oleh pohon-pohon yang telah dirusak, 

diganggu, disia-siakan dan lain-lain.

Thank You; pada saat ini  peserta harus 

mengungkapkan rasa terima kasih kepada pohon, 

yang selama ini telah memberikan kehidupan 

(secara tidak langsung), dengan menghirup 

oksigen kita bisa hidup, dengan oksigen udara 

menjadi segar, coba bayangkan apabila tidak ada 

oksigen, akan seperti apa kita. Juga bayangkan 

orang yang terbaring sakit yang mengharuskan 

bantuan oksigen dengan menghirup dari tabung 

oksigen, alangkah sengsaranya kita bila harus 

membutuhkan tabung oksigen. Sementara oksigen 

Gambar 3. Tahap Keempat Invitation by Tree (dengan meraba pohon)
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yang kita hirup dari pohon tanpa harus kita bayar, 

itu semua gratis, dan pohon – pohon tidak pernah 

meminta imbalan dari kita semua. Maka, sudah 

sepantasnya kita harus berterima kasih kepada 

pohon yang telah menghasilkan oksigen untuk 

kelangsungan makhluk yang bernyawa khususnya 

kita sebagai manusia.

I Love You; pada akhirnya setelah 

mengungkap perasaan kita mulai dari rasa 

bersalah dan berterima kasih, kita pada akhirnya 

mengungkapkan rasa cinta kita kepada pohon. 

Kita akan selalu melindungi keberadaan pohon 

yang banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan 

manusia pada khususnya, dan umumnya makhluk 

yang bernyawa yang sama-sama membutuhkan 

keberadaan pohon.

5. Release Emotion

Tahapan kelima dalam kegiatan Healing Forest 

adalah Release Emotion (melepaskan emosi, Pen.), 

di mana peserta diharuskan berteriak  melepaskan 

kekesalan terhadap apa yang dia rasakan selama 

ini. Adapun cara berteriak adalah dengan 

menghadap ke arah jurang, sehingga tidak terjadi 

pantulan suara. Sebelum berteriak, peserta harus 

menarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan 

melepaskan pelan-pelan melalui mulut sebanyak 

3 (tiga) kali, dan dilanjutkan dengan berteriak 

lepas (jangan ditahan).

6. Invitation by Water

Tahapan keenam dalam kegiatan Healing 

Forest adalah Invitation by Water (mengunjungi 

           Gambar 5. Tahap Kelima Release Emotion

Gambar 6. Tahap Keenam Invitation by Water

Gambar 6. Tahap Keenam Invitation by Water

aliran sungai yang tenang, Pen.), di mana peserta 

diharuskan mengunjungi sungai dengan aliran 

airnya yang  tenang, kemudian mencelupkan kaki 

ke aliran air tersebut sambil duduk bersantai, 

sementara mata kita memandang ke depan ke arah 

vegetasi, sambil menikmati irama lagu dari suara-

suara satwa di sekitar hutan dan suara-suara yang 

lain.

Invitation by Water merupakan tahapan 

terakhir dari kegiatan Healing Forest. Selanjutnya 

peserta dilakukan pengukuran ulang terhadap 

indikator kesehatan tubuh masing-masing 

dengan menggunakan alat cek kesehatan tubuh, 

misalnya alat tensi darah, alat tes gula darah, alat 

tes saturasi oksigen, alat tes tingkat stres (baik 

fisik maupun mental). Apabila setelah mengikuti 

Healing ternyata kondisi badan menjadi lebih 

fit, berarti kegiatan Healing Forest telah berhasil. 

Namun sebaliknya, bila setelah mengikuti Healing, 

kondisi badan malah menurun, berarti kegiatan 

Healing kurang berhasil. Hal ini bisa disebabkan 

karena tidak fokus selama mengikuti Healing dan 

lain-lain.

Artikel Utama

48 Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry



Sebagaimana diatur dalam RSNI3 9006:2021 

Wisata Hutan untuk terapi Kesehatan (Healing Forest), 

bahwa pengukuran terhadap indikator kesehatan 

tubuh,  bertujuan untuk memonitor respons kesehatan 

wisatawan, manajemen tapak (pengelola lokasi Healing 

Forest, Pen.), wajib melakukan pengukuran respons 

utama kesehatan yaitu denyut jantung, tekanan darah, 

kandungan oksigen dalam darah, kandungan gula 

darah sesaat, dan kondisi stres. Pengukuran kesehatan 

dilakukan sebelum dan sesudah melakukan terapi 

kesehatan.

Berikut adalah contoh hasil pengukuran kedua 

setelah melakukan Healing Forest yang Penulis alami di 

tempat Healing Forest di Kampung Pasundan Cisamaya, 

Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

III. KETENTUAN PELAKSANAAN  
HEALING FOREST

A.  Prinsip Healing Forest

Mengutip dari Standar Nasional Indonesia (SNI) 

9006:2021; Wisata Hutan untuk Terapi Kesehatan 

(Healing Forest), di mana Penulis menjadi salah satu 

anggota Tim Perumus, disebutkan bahwa pelaksanaan 

kegiatan wisata hutan untuk terapi kesehatan (Healing 

Forest) harus memenuhi prinsip-prinsip berikut ini :

a. Prinsip akademis

Setiap sarana-prasarana serta program Healing 

Forest yang dibangun dan ditawarkan harus 

mempertimbangkan kaidah ilmu kesehatan dan/

atau kaidah traditional capital yang telah mendapat 

rekognisi dari berbagai aspek akademis.

- Contoh Kaidah Ilmu Kesehatan adalah 

didukung dengan tenaga kesehatan yang 

mumpuni, misalnya tersedianya dokter-

dokter spesialis (Penyakit Dalam, Psikiater 

dll.)

- Contoh Kaidah Traditional capital 

diantaranya adalah makanan/minuman 

setempat yang berkhasiat untuk kesehatan.

b. Prinsip tanggung jawab profesionalisme

Setiap penatalaksana program Healing Forest 

yang ditawarkan harus dipimpin oleh personil 

yang mempunyai kompetensi akademis dan /

atau pengalaman praktis teruji sesuai dengan 

aspek Healing Forest.

Tenaga pendamping harus telah mengikuti 

pelatihan Pemandu Wisata Healing Forest 

yang diselenggarakan oleh lembaga yang 

telah terakreditasi. Sehingga dapat memandu 

dan membimbing peserta dalam pelaksanaan 

Healing Forest. 

c. Prinsip kehati-hatian

Setiap penatalaksanaan program Healing 

Forest yang ditawarkan harus dilaksanakan 

secara penuh kehati-hatian agar tidak terjadi 

dinamika kontraproduktif yang merugikan 

pengguna jasa Healing Forest dalam berbagai 

aspek kesehatan maupun aspek lainnya.

Dalam hal ini perlu disampaikan kepada 

peserta, bahwa kegiatan healing tidak boleh 

disamakan dengan pasien yang berobat ke 

rumah sakit, meskipun tujuan akhirnya 

memang untuk mencapai tubuh yang lebih 

fit, lebih sehat dibanding sebelum mengikuti 

kegiatan Healing Forest. 

Pengalaman membuktikan bahwa pemilik 

salah satu tempat Healing Forest di daerah 

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terpapar 

virus Covid-19, yang bersangkutan melakukan 

Healing Forest di tempat miliknya, dan setelah 

3 (tiga) hari yang bersangkutan kesehatannya 

pulih kembali, dan yang bersangkutan tidak 

mengonsumsi obat-obatan Covid-19 selama 

terapi healing.

d. Prinsip connecting people to nature

Setiap penatalaksanaan program Healing 

Forest yang ditawarkan harus memberikan 

manfaat terapi kepada setiap pengguna jasa 

Healing Forest. Program Healing Forest harus 
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dikelola secara berkelanjutan pada bentang 

alam unit ekosistem hutan.  

B. Penentuan lokasi Healing Forest

Kegiatan identifikasi lokasi Healing Forest 

dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :

a. menganalisis secara spasial kondisi parameter 

lingkungan fisik dari kawasan hutan yang dikaji 

untuk mendapatkan calon lokasi Healing Forest;

b. mengukur respons kesehatan di lokasi calon Healing 

Forest yang telah disurvei detail sehingga titik-

titik lokasi Healing Forest dapat ditentukan.

Parameter lingkungan fisik untuk lokasi Healing Forest

Penetapan  lokasi Healing Forest ditentukan dengan 

menganalisis parameter lingkungan fisik ekosistem 

hutan. Parameter lingkungan fisik untuk penentuan 

lokasi Healing Forest adalah kerapatan vegetasi, 

suhu dan kelembapan relatif, tingkat kelerengan, 

kebisingan, kecepatan angin serta kandungan ion 

negatif udara. Parameter tersebut disajikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 - Parameter lingkungan fisik untuk lokasi Healing Forest

Selain parameter sebagaimana disebutkan di atas, 

terdapat juga ketentuan terkait kondisi tapak/site 

sebagai berikut:

1.  Kondisi kontur sebaiknya datar hingga landai 

(tingkat kelerengan tapak 0 % sampai 15 %), 

adalah untuk penyembuhan (kuratif). Sedangkan 

kondisi tapak dengan kontur bergelombang 

dan berbukit hanya untuk wisatawan yang 

sehat, terlatih, dan di bawah pengawasan SDM 

Manajemen tapak (pengelola lokasi Healing 

Forest).

2.  Suhu  berkisar ± 10 % dari standar suhu di atas 

permukaan laut (dpl).

3.  Tidak terdapat areal yang berdinamika adanya 

limpasan air yang tidak terkendali, baik yang 

bersifat permanen dan/atau temporal dari sungai, 

danau atau laut.

4. Tidak terdapat areal yang masuk dalam wilayah 

mitigasi tanah rawan bergerak, rawan longsor, 

rawan banjir dan/atau rawan kebakaran serta 

rawan berbagai bencana alam lainnya.

5. Luas areal tapak memadai untuk dilaksanakan 

penataan ruang wisata secara terpisah antara 

wisatawan umum dengan wisatawan kesehatan, 

baik pemisahan secara permanen maupun 

pemisahan secara temporal melalui pengaturan 

akses sirkulasi wisata.

6.  Tapak harus berada pada lokasi yang mudah 

dicapai untuk berbagai kepentingan evakuasi 

bencana, dan/atau mudah mencapai berbagai 

fasilitas gawat darurat. 

C. Orientasi Healing Forest

Mengutip RSNI Healing Forest (Wisata Hutan untuk 

Terapi Kesehatan (2021), pelaksanaan Healing Forest 

mempunyai 6 (enam) tujuan (orientasi) yaitu sebagai 

berikut:

a. Healing Forest untuk peningkatan kesehatan/

promotif (promotive); yaitu suatu kegiatan 

yang menyediakan tapak dan program wisata 

hutan untuk terapi kesehatan yang bertujuan Catatan : Sumber SNI 9006:2021 (Healing Forest)

Parameter Deskripsi

Kerapatan vegetasi Kerapatan vegetasi  
sedang sampai rapat

Suhu dan kelembapan  
relatif  
(Relative Humidity/RH)

Memberikan efek  
kenyamanan bagi tubuh

Contoh, tingkat kenyamanan 
ekosistem pegunungan diper-
oleh pada suhu 20 oC sampai 26 
oC dan kelembaban relatif 40 % 
sampai 80 %.

Tingkat kelerengan 0 % sampai 15 %  
(datar sampai landai)

Kebisingan < 50 dB

Kecepatan angin < 1 m/detik

Kandungan ion negatif 
udara > 1000 ion/cm3

Artikel Utama

50 Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry



untuk memberikan manfaat 

peningkatan kesehatan bagi 

wisatawan;

b. Healing Forest untuk pencegahan 

penyakit/preventif (preventive); 

yaitu suatu kegiatan yang 

menyediakan tapak dan 

program wisata hutan untuk 

terapi kesehatan yang bertujuan 

untuk memberikan manfaat 

pencegahan penyakit bagi 

wisatawan;

c. Healing Forest untuk 

penyembuhan penyakit/kuratif 

(curative); yaitu suatu kegiatan 

yang menyediakan tapak dan 

program wisata hutan untuk 

terapi kesehatan dan bertujuan 

untuk memberikan manfaat 

penyembuhan bagi wisatawan;

d. Healing Forest untuk pemulihan/

rehabilitatif (rehabilitative); 

yaitu suatu kegiatan yang 

menyediakan tapak dan 

program wisata hutan untuk 

terapi kesehatan yang bertujuan 

untuk memberikan pemulihan 

kesehatan bagi wisatawan;

e. Healing Forest untuk 

pemeliharaan kesehatan/

preservatif (preservative); yaitu 

suatu kegiatan yang menyediakan tapak dan 

program wisata hutan untuk terapi kesehatan 

yang bertujuan untuk memberikan manfaat 

pemeliharaan kesehatan bagi wisatawan;

f.  Healing Forest untuk penyembuhan penyakit 

berisiko tinggi/paliatif (palliative), yaitu suatu 

kegiatan yang menyediakan tapak dan program 

wisata hutan untuk terapi kesehatan dan bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup wisatawan 

dengan masalah kesehatan yang mengancam 

jiwa, melalui pencegahan dan tindakan untuk 

mengurangi nyeri, masalah fisik, sosial, dan 

spiritual yang dihadapi selama pengobatan beserta 

keluarganya.

Artikel Utama
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PENDAHULUAN

Ir. Prie Supriadi, M.M. pria kelahiran Indramayu,

Jawa Barat, tanggal 28 April 1956 dari pasangan sua-

mi istri bernama Bapak S. Prawiradisastra dan Ibu Rd. 

Siti Kulsum, dengan panggilan akrabnya Prie, famili-

er di lingkungan rimbawan, terlebih lebih bagi kala- 

ngan yang mempunyai perhatian dibidang konserva-

si sumberdaya alam, dikenal sebagai orang yang aktif 

dibidang konservasi sumberdaya alam.  Saat ini Prie 

gigih dalam memperjuangkan kemandirian dan kese-

jahteraan pensiunan dari ASN KLHK. Gelar pendidik- 

an akademis tertinggi (S2) dicapai pada tahun 1999 di 

Jakarta,    berbagai posisi penting di dalam dan di luar 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  di-

jalankan dengan baik.  Di tengah - tengah kesibukan-

nya, suami dari Ir. Syamsuliati yang dikaruniai 3 (tiga) 

anak: (1) Oktovary, S.T. (Industri), M.M. ; (2) Alda Frisia 

Amtha, S.T. (Arsitektur) dan (3) Ario Trihantoro, S.T. 

(Sipil), aktif dalam kegiatan mengurus pensiunan ke-

hutanan Indonesia (Penshutindo).

Ir. PRIE SUPRIADI, M.M.

Oleh : Dr. Anung Setyadi, IPU 
(Pengasuh MRI)

PENDIDIKAN 

Prie, menapaki dunia pendidikan dari SD sampai 

perguruan tinggi, sebagai berikut :

- SDN 6 Indramayu,

- SMPN 1 Indramayu

- SMAN 2 Cirebon

- S1 Fak. Kehutanan IPB

- S2 Magister Manajemen

HOBI/KEGEMARAN

Prie mempunyai hobi atau kegemaran olah 

raga jetski di laut, di samping itu juga kegemarannya 

dilakukan kebanyakan orang, yaitu silaturahmi yang 

memperbanyak saudara dan kuliner menikmati 

karunia Tuhan, sekaligus menggalakkan usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM).

PENGALAMAN KERJA DAN 
KEPEMIMPINAN

Jenjang karier diawali dari staf pada Direktorat 

Bina Program Kehutanan Direktorat Jenderal 

Kehutanan, Departemen Pertanian 1981 - 1983, Kasie 

di Dit. Bina Program PHPA 1983 - 1986, Kasub Balai 

KSDA NTB 1986 - 1993, Kasie di Direktorat Pelestarian 

Alam Direktorat Jenderal PHKA 1993 - 1993, Kasub 

Dinas Bina Program Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng 

1993 - 1998, Kasub Direktorat Bina Program Direktorat 

Jenderal PHKA 1998 - 1999, Kasub Direktorat Taman 

Nasional Ditjen PHKA 1999 - 2000, Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 2000 -  2007, 

Inspektur   Investigasi   Itjen Kemenhut 2007 -  2009, 

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhut 2009 – 

2013, terakhir sebagai Inspektur Jenderal Kemenhut/

KLHK 2013 - 2016 dan purna tugas/pensiun pada tahun 

2016.

Foto Ir. Supriadi, M.M.
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PERAN SELAMA DI KEHUTANAN DI 
LUAR TUGAS POKOKNYA

Peran Prie selama menjalankan tugas di 

lingkungan Departemen Kehutanan, selain tugas 

pokoknya  antara lain adalah sebagai : Ketua Pramuka 

Saka Wanabakti Nusa Tenggara Barat,  Ketua Satuan 

Tugas Kedisiplinan pada Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah, Tim sukarelawan Penanggulangan 

bencana alam Tsunami Daerah Istimewa Aceh 

Darussalam dan lain-lainnya masih banyak peran 

yang dilakukan Prie di luar  tugas pokoknya. Di 

samping itu Prie aktif sebagai Pengurus Daerah 

Perbakin di daerah antara lain Sumatera Utara.

POSISI DAN PENGHARGAAN SELAMA 
DI KEHUTANAN

Prie menduduki posisi tertinggi jejang kariernya 

sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan 

dengan pangkat IVe (3 tahun sebelum pensiun).  

Mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur, saat 

bertugas sebagai Inspektur Jenderal, Kementerian 

Kehutanan mendapatkan penilaian wajar tanpa 

pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dan sebagai 

Inspektur Jenderal, Prie berperan aktif menggagas 

dan meletakkan dasar - dasar peningkatan 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern 

pemerintah di Kementerian Kehutanan.  Di samping 

itu, Prie juga aktif mensosialisasikannya pada 

tingkat eselon 1 dan telah dilaksanakan diseminasi 

di seluruh satuan kerja (satker), sehingga Pak Prie 

mendapatkan penghargaan dari Presiden RI, yaitu 

menerima penganugerahan tanda kehormatan 

berupa Satyalencana Wira Karya. Selain itu, Pak Prie 

juga menerima penganugerahan tanda kehormatan 

Satyalencana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun dari 

Presiden RI.

PENGALAMAN UNIK SELAMA  
MENJALANKAN TUGAS

Sewaktu bertugas sebagai Kepala Sub Balai KSDA 

NTB, salah satunya ditugasi mengikuti kursus oleh 

Dirjen PHPA belajar perburuan satwa liar selama 2 

bulan di Tanzania, Afrika. Selama di Tanzania Prie tidur 

di asrama dengan ukuran kamarnya sangat sempit, 

tempatnya terpencil di kaki gunung Kilimanjaro di 

daerah Mweka-Moshi, Tanzania. 

Pada saat melakukan tugas identifikasi 

satwa-satwa di taman nasional,  Prie sedang 

menikmati satwa-satwa liar yang luar biasa,  sedang  

asyik-asyiknya melihat satwa liar yang sedang 

Foto Ir. Supriadi, M.M.

Foto Ir. Supriadi, M.M bersama pengurus Perbakin.
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bercengkerama,  tanpa diduga singa telah mendekati  

dan hampir menerkam, maka dengan sigap Prie 

mengamankan diri masuk ke mobil sehingga terlepas 

dari bahaya yang mengancamnya.  Di samping itu 

sewaktu mengikuti Pendidikan School Environment 

Conservation Management (SECM) selama 9 bulan  

sewaktu praktik lapangan di Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan di Sumatera, rombongan kemalaman 

di tengah  hutan dan bermalam dengan mendirikan 

tenda,  di tengah malam mendengar suara gajah yang 

sangat dekat dengan tenda dan ternyata tenda yang 

didirikan itu berada di areal lintasan gajah.

Ada cerita lain di Sumatera Utara waktu 

melaksanakan tugas kedinasan ke daerah terpencil 

bersama Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Prie 

tertinggal dari rombongan  karena memang kendaraan 

yang dipakai CC-nya kecil, pada saat menuju pulang 

menjelang malam, di danau Toba ombaknya cukup 

lumayan, tidak tahu kena apa  jetski Prie terbalik 

hampir tenggelam, di samping itu pernah juga nyasar 

di perairan Nias dan  di danau Toba pernah bertabrakan 

antar jetski dengan jetski Bupati setempat. Prie merasa 

asyik mengenang pengalaman yang sangat berharga di 

usia senja ini.

MOTIVASI DAN TUJUAN SEBAGAI 
KETUA UMUM PENSHUTINDO

Motivasi Prie aktif di Penshutindo Pusat adalah 

ingin tetap berkarya dan bermanfaat bagi orang 

banyak, walaupun sudah purna tugas. Prie mengaku, 

bahwa mengapa ia bersedia sebagai Ketua Umum 

Penshutindo Pusat adalah untuk terus menerus 

mendorong dan mengembangkan para pensiunan 

Kehutanan/LHK menuju ke kemandirian, tidak 

tergantung kepada orang lain, bahkan apabila 

memungkinkan pensiunan bisa menolong orang lain 

yang membutuhkan. Pensiunan Kehutanan diwadahi 

oleh organisasi Perkumpulan Pensiunan Kehutanan 

Indonesia (Perkumpulan Penshutindo) yang telah 

berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

No. AHU-0008970.AH.01.07.TAHUN 2020 Tanggal 

21 Oktober 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan 

Hukum Perkumpulan Pensiunan Kehutanan Indonesia. 

Sampai dengan saat ini hampir disemua provinsi 

sudah terbentuk Pengurus Daerah (Pengda) bahkan 

sampai di tingkat Kabupaten. Di bawah kepemimpinan 

Prie Supriadi, Penshutindo lebih aktif, menggeliat dan 

banyak kegiatan yang dilakukan, diantaranya adalah :

1. Mendorong dan membimbing pembentukan 

Penshutindo Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

2. Menyaksikan pelantikan Penshutindo Daerah.

3. Mendorong usaha yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan anggota.

4. Mendorong dan melakukan pembinaan 

Penshutindo Daerah.

5. Melakukan silaturahmi dengan Penshutindo 

di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY).

6. Melakukan rekreasi bersama ke Bandung dan 

sekitarnya.

7. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, 

diantaranya dengan PT. Perhutani.

8. Bersama KLHK dan YSWJ mengadakan seminar 
Foto Ir. Supriadi, M.M. saat masih aktif di Kementerian LHK
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nasional dengan tema “Transformasi Digital 

Mendukung Inovasi Kehutanan 4 Untuk 

Ekonomi Hijau dan Penyelamatan Bumi”  yang 

menghadirkan Menteri KLHK, DPR-RI Komisi 

4, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, Menteri 

Perindustrian, dan Cifor,

9. Berkumpul sesama pensiunan se-Jabodetabek 

di Rimbawan 2 gedung Manggala Wanabakti  

sekaligus mensyukuri hari Ultah ke 38.

10. Melakukan Ziarah bersama ke makam Pendiri 

Penshutindo (d/h HPK) Bapak DR. Soedjarwo di 

Solo.

11. Bersama-sama Penshutindo senior pada tanggal 

6 Desember 2022 melakukan silahturahmi, makan 

siang dan ngopi bareng dengan Sekjen KLHK.

PERHATIAN TERHADAP   
PERKEMBANGAN KLHK

Pak Prie aktif mengikuti perkembangan yang 

terjadi di lingkungan KLHK, setiap ada kebijakan 

baru yang dikeluarkan oleh KLHK, Prie rajin selalu 

mengikutinya dan meneruskan kepada para pensiunan, 

dengan maksud diantaranya adalah agar para anggota 

Penshutindo di seluruh wilayah NKRI tidak ketinggalan 

informasi, bahkan mungkin bisa berkontribusi 

memberikan saran dan pendapatnya untuk kebaikan, 

sesuai dengan pengalaman dan kemampuannya.

ADAPTASI DARI BERBAGAI TEKANAN

Pada prinsipnya kita harus bisa beradaptasi terhadap 
tekanan-tekanan yang ada melalui peningkatan ilmu 
pengetahuan, menerima masukan yang konstruktif 
dan memperhatikan apa yang telah dikerjakan, seh-
ingga kita bisa beradaptasi dari tekanan - tekanan ek-
sternal maupun internal.

HARAPAN KEDEPAN

Prie sangat berharap agar Provinsi maupun 

Kabupaten (yang belum membentuk), segera 

membentuk Perkumpulan Penshutindo, yang 

merupakan ajang silaturahmi, berkomunikasi, 

berinteraksi dan kegiatan lain yang menggembirakan 

dan menyehatkan. 

Sebagai Ketua Umum Penshutindo Pusat, Prie  

berharap agar Kementerian Kehutanan/ LHK terus 

meningkatkan perhatian, kepedulian dan support/

dukungan kepada para pensiunan kehutanan/KLHK, 

baik yang ada di Pusat maupun Daerah. Kepada 

Penshutindo Daerah, Prie berharap agar anggota 

Penshutindo Daerah lebih aktif lagi melakukan 

kegiatan silahturohmi antar pensiunan dan terus 

mengembangkan kreativitasnya yang bermanfaat. 

Dengan harapan, para pensiunan tetap kreatif, terus 

aktif beraktivitas, sekecil apa pun agar tetap sehat 

jasmani dan rohani.  Disadari bahwa pensiunan 

sudah kurang/tidak punya kekuatan (power), tetapi 

pensiunan sarat dengan pengalaman dan pengetahuan 

yang tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dinilai 

harganya, itulah harapan Pak Prie Supriadi.

Demikian sekelumit tentang sosok Ir. Prie 

Supriadi, M.M. Ketua Umum Penshutindo Pusat, 

semoga tulisan ini mampu menggugah para pembaca, 

baik yang masih aktif sebagai aparatur sipil negara 

(ASN) maupun yang sudah purna tugas/pensiun di 

lingkungan KLHK dan semua pihak.

Foto Ir. Supriadi, M.M. bersama istri
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Ir. R. MOH. KUSWANDA WIDJAJAKUSUMAH, M.F.

Oleh :  Ir. Slamet Soedjono, M.B.A 
(Pengasuh MRI)

Sosok Rimbawan ini di tingkat Pusat cukup dikenal 

karena keramahannya, suka bergaul tanpa mem-

beda-bedakan tingkatan dan suka ngabodor (joke) ada-

lah seorang pria kelahiran Bandung tanggal 7 Juni 1933 

sebagai anak ke empat dari sepuluh saudara kandung.  

Ayahnya R. Hanapi Widjayakusumah adalah seorang 

Pangreh Praja (istilah dulu, sekarang Pamong Pra-

ja) yang tugasnya sering berpindah-pindah.  Setelah 

menjadi Camat (Asisten Wedana) di Pamarican wilayah 

Bandung tugas ayahnya dipindah menjadi Jaksa di ibu 

kota Kabupaten Garut, kemudian pindah diangkat lagi 

menjadi Asisten Wedana (Camat) di Tarogong tidak 

jauh dari Garut.  Ini terjadi/bisa terjadi ketika masih di 

alam penjajahan Hindia Belanda sebelum Perang Dunia 

Kedua.

Pada waktu awal Perang Dunia ke II (1939-1943) 

dan awal penjajahan Jepang keluarga Widjajakusumah 

mengungsi ke daerah Ciamis tinggal di kampung dan 

kota-kota kecil menjadikan remaja Kuswanda yang 

nama panggilannya Engkus sering bermain di alam 

terbuka, memancing, main di sawah dan berenang di 

sungai yang airnya jernih.  Menyenangi dan mencintai 

alam pedesaan dan lingkungan akhirnya terbawa 

hingga masa dewasa.  

Tapi di alam pedesaan ini pula yang kebetulan 

masa itu pengobatan belum baik, Kuswanda kecil 

terkena sakit congek (otitis) yang kronis hingga 

dewasa; baru bisa sembuh setelah menjalani operasi 

tympanoplasty. Namun genderang kupingnya sudah 

terlanjur rusak sehingga harus pakai Alat Bantu 

Dengar (ABD).

Ketika Kuswanda berumur lebih kurang 10 tahun 

(1943) keluarga Widjajakusumah pindah tugas ke 

Jatinegara (Meester Cornellis) Jakarta dan beberapa  

tahun kemudian pindah ke daerah Menteng (Jl. Sam 

Ratulangi) dan jabatan bapak Widjajakusumah sudah 

naik menjadi Wedana.  Tetapi kehidupan masih sulit 

apalagi saudaranya banyak.  Dengan kesadaran sendiri, 

ketika menjadi pelajar SMP Kuswanda berusaha 

membantu ekonomi rumah tangga ibunya dengan 

berjualan kacang Shanghai (kacang atom) di malam 

hari berjaja keliling di daerah Menteng.  Juga menjual 

roti di perempatan jalan Sabang dan Asem Lama.  

Semua keuntungan (hasilnya) diserahkan kepada 

ibunda tercinta.

Setelah bersekolah di SMA Negeri I Jl. Budi Utomo 

tekadnya makin kuat untuk membantu orang tua 

dan membahagiakan mereka.   Ia berpendapat bahwa 

untuk bisa melakukan itu ia harus memiliki badan 

yang sehat, otak yang cerdas, dan hati yang lembut.  

Karena itu ia rajin melakukan olah raga, berenang, 

basket, bola volley, pingpong hingga body building, 

Foto Ir. R. Moh. Kuswanda Widjajakusumah, M.F.
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belajar tekun untuk mendapatkan nilai terbaik di 

sekolah serta pendekatan diri kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.  Sewaktu sekolah di SMA pernah satu tahun 

menjadi Pengantar surat kabar (koran) setiap pagi jam 

5 dilakukan sebelum berangkat sekolah.   Hasilnya bisa 

untuk membeli alat-alat sekolah seperti tas, buku tulis, 

pensil, dan lain lain, serta untuk pemeliharaan sepeda.

Setelah lulus SMA Negeri I Jakarta tahun 1952 

Kuswanda melanjutkan sekolah menuntut ilmu di 

Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Bogor 

dengan mendapat bea siswa (ikatan dinas) dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

bisa meringankan beban orang tua.  Lama waktu 

pendidikan untuk menjadi Insinyur Pertanian waktu 

itu ketetapannya 6 tahun melalui tingkat Persiapan I 

(Propaedeus I), Persiapan II (Propaedeus II), Kandidat 

I (Candidaat I), Kandidat II (Candidaat II) termasuk 

Praktik Lapangan, kemudian praktik penelitian untuk 

penyusunan 1 Skripsi Utama dan 2 Skripsi Pendukung 

selama 2 tahun.  

Sewaktu kuliah masih banyak digunakan bahasa 

pengantar Inggris atau Belanda.  Melakukan praktik 

hutan/lapangan selama kuliah di tingkat Kandidat I 

dan II serta praktik untuk skripsi yang kebanyakan 

dilaksanakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur 

menjadikan Kuswanda dapat lancar berbahasa Jawa 

karena waktu itu para petugas kehutanan di lapangan 

(para mandor, blandong, tukang sarad, dan lain-

lain) sebagian besar hanya bisa berbahasa Jawa.   Kata 

pak Kuswanda yang orang Sunda, kelancarannya 

dalam berbahasa Jawa ini dikemudian hari ternyata 

sangat menolong/ membantu memperlancar atau 

mempermudah lamaran kepada orang tua calon 

istrinya yang orang Solo asli.  

Setelah lulus ujian Kandidat II (belum lulus Ir.) ada 

pengumuman bahwa Pemerintah RI mendapat tawaran 

dari Pemerintah Amerika Serikat untuk mengirimkan 

calon mahasiswanya guna belajar ilmu Kehutanan 

tingkat Master di Amerika Serikat.   Tesnya dilakukan 

di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.  Dari 

lima orang yang dikirim/ditugaskan untuk ikut tes 

hanya 2 orang yang lulus/diterima yaitu Kuswanda dan 

Achmad Satari (teman sekamar kos di Bogor yang kelak 

menjadi Rektor IPB).  Keduanya berangkat ke Amerika 

Serikat tahun 1957.  Achmad Satari kuliah di Oregon 

State University, Corvalis-Oregon dan Kuswanda di 

University of Washington, Seattle-Washington.

Tahun 1958 studi Master Kuswanda sudah selesai 

dan sudah mendapat persetujuan dari  Prof. Thoyib 

Hadiwidjaja, Rektor UI di Bogor untuk melanjutkan 

studi Doktornya tetapi awal tahun 1959 di Indonesia 

terjadi huru-hara perjuangan “Nasionalisasi” 

Perusahaan-Perusahaan Asing termasuk nasionalisasi 

tenaga Pengajar Asing di Perguruan Tinggi sehingga 

Dosen-Dosen Asing Fakultas Pertanian UI Bogor juga 

dipulangkan ke negeri asalnya maka terjadilah banyak 

kekosongan Pengajar (Dosen) di Fakultas Pertanian 

Bogor.  Ujung-ujungnya Kuswanda dipanggil pulang 

oleh Prof. Thoyib Hadiwidjaja untuk diangkat menjadi 

Staf Pengajar (Dosen).  

Tahun 1959 Kuswanda pulang ke Indonesia 

langsung bertugas sebagai dosen.  Sambil menjadi 

dosen Kuswanda berusaha menyelesaikan program 

studi Ir. Kehutanan di Fakultas Pertanian UI yang 

bisa diselesaikannya pada tahun 1960.  Barangkali 

ini kejadian satu-satunya yang unik seorang yang 

sudah mengantongi Ijazah Master Luar Negeri masih 

mengejar Ijazah Insinyur dalam negeri.  Lazimnya 

orang mendapatkan Ijazah Insinyur dulu baru 

kemudian mengejar Ijazah Master di luar negeri. 

Setelah itu memang titel dosennya menjadi lebih 

lengkap dan mantap untuk kondisi saat itu yaitu 

menjadi Ir. Moh. Kuswanda Widjajakusumah, M.F. 

Ketika Fakultas Pertanian Universitas Indonesia 

Bogor ditingkatkan/dikembangkan menjadi Institut 

Pertanian Bogor (IPB) pada bulan September 1963, 

Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian UI berubah 

menjadi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor 

dan Prof. Dr. Ir. Thoyib Hadiwidjaja yang ketika itu 

menjabat sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 

Obituari

57Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry



Pengetahuan menunjuk dan mengangkat Ir. Moh. 

Kuswanda Widjajakusumah, M.F. menjadi Dekan 

Fakultas Kehutanan (Fahutan); maka jadilah beliau 

sebagai Dekan Pertama Fakultas Kehutanan IPB.  Ini 

menurut pernyataan pak Kuswanda sendiri yang ditulis 

dalam riwayat hidupnya dan yang selama ini banyak 

disebutkan/dipahami oleh banyak alumni Fakultas 

Kehutanan IPB.  

Tetapi baru-baru ini dari Grup Whatsapp 101 

Rimbawan Hebat bersumber dari email Fahutan IPB dan 

Dekan Fahutan ke 16 adalah Dr. Ir. Rinekso Soekmadi. 

M.Sc.F. disebutkan  bahwa Dekan Pertamanya  adalah

Ir. Soenarjo Hardjodarsono, M.Sc. (1963) yang setahu

penulis sebelum dibentuknya IPB beliau adalah Ketua

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas

Indonesia di Bogor.   Ir. Kuswanda Widjajakusumah,

M.F. disebutkan sebagai Dekan Kedua (1963-1965).

Mana yang benar penulis tak dapat menyimpulkan.

Bisa jadi Ir. Soenarjo Hardjodarsono yang menjadi

Dekan pertama walaupun mungkin hanya 2-3 bulan,

kepastiannya barangkali perlu ditelusuri.

Setelah pak Kuswanda diangkat menjadi Dekan 

beliau membentuk Tim Pimpinan Fahutan IPB 

yang terdiri dari Dekan, Pembantu Dekan I Bidang 

Pendidikan Ir. Rahardjo, Pembantu Dekan II Bidang 

Kesekretariatan Fahutan (Sekretaris) Ir. Sadikin 

Djajapercunda, M.Sc. dan Pembantu Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan Ir. Sambas Wirakusumah.    Ir. 

Kuswanda Widjajakusumah, M.F. menjabat Dekan 

Fahutan selama 2 tahun dari tahun 1963 hingga 1965.  

Meskipun Tim Pimpinan Fahutan IPB terdiri dari 

orang-orang muda dan belum lama menjadi Insinyur 

Kehutanan, pengelolaan Fahutan bisa berjalan baik, 

lancar tanpa ada kesukaran.

Pada tahun 1966 Ir. Kuswanda Widjajakusumah, 

M.F. pindah tugas menjadi Kepala Bagian Perencanaan

Sekretariat Direktorat Jenderal Kehutanan di Jakarta.

Tidak terlalu lama tugas disini selanjutnya pindah

tugas menjadi Wakil Kepala Biro Hubungan Luar

Negeri Departemen Pertanian.

Sewaktu terjadi Logging Boom di Indonesia tahun 

1971, Ir. Kuswanda Widjajakusumah, M.F. ingin terjun 

jadi praktisi di perusahaan logging maka ia nekat 

ambil cuti di luar tanggungan Negara dan bekerja di 

Perusahaan Asing Jurong Plywood di Singapura.  Di 

Perusahaan ini Kuswanda ditugaskan sebagai Log 

Supplier Assesor yang untuk dapat berhasil dalam 

tugasnya ia harus banyak berhubungan dengan 

Pengusaha-Pengusaha HPH di Sumatra khususnya di 

Riau, Jambi dan Sumatra Barat supaya mau bekerjasama 

dengan PT Jurong Plywood sebagai supplier (pemasok) 

logs ke perusahaan ini dan ia harus tahu betul kondisi 

logging di lapangan dari perusahaan-perusahaan HPH 

tersebut.  Oleh karenanya dia sering masuk ke luar 

hutan di beberapa HPH, tidur di camp dan memeriksa 

kesiapan kayu logs di logpond yang kesemuanya 

mengandung risiko besar untuk keselamatannya.

Setelah merasa cukup mengumpulkan uang dan 

sudah bisa membangun rumah di Jakarta, pada tahun 

1978 Kuswanda minta kembali bekerja sebagai PNS 

di Direktorat Jenderal Kehutanan.  Sambil menunggu 

proses pengangkatan kembali PNS-nya ia ditugaskan 

di Perum Perhutani sebagai Asisten Direktur Utama 

kemudian diangkat sebagai Kepala Biro Pengendalian 

Efisiensi Perusahaan Perum Perhutani hingga tahun 

1980.

Tahun 1981 tugasnya dipindahkan ke Kantor 

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 

awalnya sebagai Penjabat Eselon III sampai mendapat 

promosi menjadi Pejabat Eselon II sebagai Pembantu 

Asisten Menteri Lingkungan Hidup dari Kantor 

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.  

Beliau bertugas di Kantor ini selama 8 tahun kemudian 

kembali menjadi PNS di Departemen Kehutanan 

hingga memasuki masa pensiunnya di tahun 1989.

Setelah pensiun dari PNS beliau menjadi 

Konsultan di FAO lalu di ITTO hingga usia 70 tahun.  

Setelah itu lebih banyak bekerja sendiri di rumah 

menjadi  konsultan jasa Penerjemahan  Laporan-

Laporan /Bahan Rapat atau Bahan Seminar  dari Bahasa 
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Indonesia ke Bahasa Inggris dan atau sebaliknya  yang 

pemintanya (ordernya) datang dari dalam maupun luar 

negeri.  Pekerjaan ini lebih dipandang sebagai hobi, 

penyaluran bakat kepiawian berbahasa Inggris, bekerja 

bebas tak ada yang memerintah dan dapat mengikuti 

perkembangan pembangunan, ilmu dan teknologi.   

Namun beliau tetap disiplin, bertanggung jawab 

dan bekerja profesional sebaik mungkin untuk tidak 

mengecewakan pelanggan.   Setiap hari hingga 

malam bekerja tidak kurang dari 10 jam di belakang 

komputer tetapi hatinya senang-senang saja.  Sebagai 

kompensasinya beliau rajin berolah raga renang dan 

bernyanyi bersama teman-teman sesama penggemar 

menyanyi.   Aktivitas ini dilakukan  selama lebih kurang 

15 tahun  sejak umur 70 hingga umur 85.   Setelah itu 

beliau menghentikan kegiatannya terutama karena 

sudah merasa cepat capai dan kesehatannya tidak 

prima lagi sudah sering sakit.

Dalam hal kehidupan berkeluarga, Ir. Kuswanda 

Widjajakusumah, M.F. berhasil mempersunting 

Putri Solo, Dra. Siti Hartati, Apt. yang setelah lulus 

dari Fakultas Farmasi  UGM bekerja di Apotik Kimia 

Farma  Jl. Merdeka Bogor yang dikenalnya ketika  Ir. 

Kuswanda Widjajakusumah, M.F. telah menjadi Dosen 

di Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas 

Indonesia di Bogor.  Meski usia istrinya lebih tua dan 

berbeda suku hidup suami isteri Pak Kuswanda dan 

Bu Siti Hartati sangat harmonis, bu Hartati orangnya 

sangat sabar dan toleran.   Dari hasil perkawinanannya 

pasangan ini dikaruniai 3 orang anak 1 laki-laki dan 2 

perempuan, serta 5 orang cucu.

Bu Siti Hartati setelah menikah dengan pak 

Kuswanda tetap menjadi Karyawati BUMN PT. Kimia 

Farma hingga masa pensiunnya. Pernah diberikan 

fasilitas menempati rumah dinas di Jl. Cipinang 

Cependak Jakarta sebagai tempat tinggal keluarga sejak 

sebelum Ir. Kuswanda Widjajakusumah, M.F. bertugas 

di Singapura sampai kembali  bekerja di Jakarta dan 

telah memiliki rumah sendiri di Cilandak. 

Tempat tinggal terakhir pasangan ini adalah di Jl. 

Maritim No 4 A, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan 

Cilandak, Jakarta Selatan.  Kalau almarhum pak 

Kuswanda dipanggil oleh Sang Khalik pada tanggal 

5 Juli 2022 yang lalu, isterinya almarhumah bu Siti 

Hartati telah dipanggil lebih dulu sekitar 10 tahun yang 

lalu.  Jenazah keduanya dimakamkan di TPU Jeruk 

Purut, Cilandak Timur Jakarta Selatan tidak jauh dari 

tempat tinggal terakhirnya, dimakamkan dalam satu 

lobang/ditumpang atas keinginan kedua pasangan ini 

dan juga keluarganya.  Semoga arwah almarhum pak 

Kuswanda mendapatkan tempat yang mulia di sisi-

Nya bahagia di sorga bersama isteri tercintanya. 

   

Foto Ir. R. Moh. Kuswanda Widjajakusumah, M.F.

MAJALAH 

Volume 73, Dapat dibaca dan diunduh di:

https://rimbaindonesia.id
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PERAN DAN POSISI PUSAT PENGENDALIAN 
PEMBANGUNGAN EKOREGION MENDUKUNG 

TERCAPAINYA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN 

Oleh : Dr. drh. Abdul Muin, M.Si. 
(Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa)

PENDAHULUAN

Pada Januari tahun 

2015 dilakukan Peng-

gabungan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kementerian Kehutan-

an menjadi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Ke-

hutanan oleh Pemerintah 

melalui Perpres Nomor 16 

Tahun 2015 tentang Ke-

menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru. Selan-

jutnya di bulan April 2015, terbentuklah institusi Pusat 

Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E), dimana 

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.15/2021 pasal 652 (ayat 1), bahwa 

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) 

adalah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tu-

gas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

melalui Sekretaris Jenderal.  

Jika menilik dari unsur kata pembentuknya, 

menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

“ekoregion adalah Wilayah geografis yg memiliki 

kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna 

asli, serta pola interaksi manusia dengan alam 

yg menggambarkan integritas sistem alam dan 

lingkungan hidup” (Gambar 1). Pemaknaannya adalah 

konsep ekoregion merupakan pengejawantahan 

konsep ekosistem; setiap komponen dalam ekoregion 

beroperasi sebagai serangkaian sistem yang saling 

terkait, sehingga perubahan dalam satu komponen 

dapat memberikan pengaruh pada komponen 

lain yang dapat mempengaruhi kerja keseluruhan 

sistem (Gambar 2). Pendekatan ekoregion untuk 

pengendalian pembangunan menekankan keterkaitan 

antar komponen ketimbang memperlakukan masing-

masing komponen sebagai karakteristik lanskap yang 

terpisah. Satuan ekoregion yang dapat melampaui 

wilayah administrasi memerlukan koordinasi 

horizontal antar wilayah administrasi dan secara 

fungsional dapat memungkinkan terjadi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemantauan yang terintegrasi.Foto Dr. drh. Abdul Muin, M.Si. 

Gambar 1. Penampang Melintang Ekoregion/Ekosistem  
(Bailey, 2008)
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Dinamika pembangunan di segala sektor 

membuat pemanfaatan sumber daya alam di wilayah 

ekoregion terus menunjukkan tren peningkatan, 

dan bahwa pemanfaatannya belum sepenuhnya 

memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga 

eksploitasi atas sumber daya terbarukan melebihi 

kemampuan sumber daya tersebut memperharui diri 

sehingga terjadilah apa yang biasa disebut sebagai 

pelampauan (overshooting). Selain eksploitasi sumber 

daya, kemampuan lingkungan dalam menyerap 

limbah/polutan juga terbatas. Hasil dari semua 

itu adalah degradasi lingkungan yang meluas. 

Hal ini tentunya berpengaruh langsung terhadap 

seluruh komponen dalam ekoregion, dampak yang 

ditimbulkan adalah terjadinya kerusakan lingkungan 

(kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan 

dan lahan), pencemaran lingkungan (air, udara, lahan 

terkontaminasi, limbah B3) dan timbulan sampah yang 

belum terkelola optimal. Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi institusi yang bergerak dalam bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, 

dalam menjawab tantangan dan dinamika persoalan 

lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion, 

hadir Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion 

sebagai institusi pusat yang berada di daerah. 

Kehadiran P3E yang merupakan kepanjangan 

tangan Menteri LHK, dituntut mampu menangkap, 

memetakan, menganalisis, mengkoordinasi, dan 

mengkomunikasikan dengan para pihak terkait serta 

pelaku pembangunan di wilayah ekoregion terhadap 

permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Gambar 2. Interaksi antar ekoregion/ekosistem (Bailey, 2008)

PEMBAGIAN WILAYAH EKOREGION

Sesuai dengan P.15/2021 Ekoregion di Indonesia 

dibagi atas 6 region/wilayah, yaitu (1) P3E Sumatra 

di Pekanbaru, wilayah kerja sebanyak 10 Provinsi, 

154 Kabupaten/Kota;  (2) P3E Jawa di D.I. Yogyakarta, 

wilayah kerja sebanyak 6 Provinsi, 119 Kabupaten/

Kota; (3) P3E Kalimantan di Balikpapan, wilayah kerja 

5 provinsi, 56 kabupaten/kota (4) P3E Bali Nusra di 

Bali, wilayah kerja 3 Provinsi, 41 kabupaten/kota), dan  

(5) P3E Sulawesi dan Maluku di Makassar, wilayah

kerja 2 Provinsi : 8 Provinsi, 102 kabupaten/kota; dan

(6) P3E Papua di Biak, wilayah kerja  2 provinsi, 42

kabupaten/kota. Secara spasial 6 (enam) wilayah P3E

dapat digambarkan pada Gambar 3.

Pembagian wilayah kerja P3E tersebut sebagai 

perwujudan dari konsep ekoregion sesuai amanat UU 

32 Tahun 2009. P3E mempunyai tugas melaksanakan 

pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan 

kehutanan di wilayah ekoregion. Sedangkan fungsi 

P3E menyelenggarakan (1) penyusunan kebijakan 

teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup 

dan kehutanan di wilayah ekoregion; (2) koordinasi 

perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan 

hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; (3) 

koordinasi pelaksanaan program pembangunan 

lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; 

(4) pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan

sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan

beracun (B3) di wilayah ekoregion; (5) pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di

wilayah ekoregion; dan (6) pengelolaan urusan tata

usaha dan rumah tangga pusat.  Struktur Organisasi

P3E dapat dilihat pada Gambar 4. P3E sebagai instansi

vertikal pengendali pembangunan di ekoregion, harus

betul-betul mengenali kondisi dan karakteristik

masing-masing
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Gambar 3. Interaksi antar ekoregion/ekosistem (Bailey, 2008)

Gambar4 . Struktur organisasi P3E

pembangunan di ekoregion, harus betul-betul 

mengenali kondisi dan karakteristik masing-masing 

PERAN PUSAT PENGENDALIAN 
PEMBANGUNAN EKOREGION

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan  

bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Pusat 

Pengendalian Pembangunan Ekoregion bertindak 

sebagai instrumen pendukung atau katalisator antar 

pemangku kepentingan. Sebagai bentuk kelembagaan 

Pusat, P3E menjalankan tugas berupa pelaksanaan 

dukungan manajerial dan substantif untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan 

nasional. 

Dukungan manajerial diterjemahkan dalam bentuk 

kegiatan koordinasi, sinkronisasi, supervisi serta 

pemantauan dan evaluasi pembangunan lingkungan 
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hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Sedangkan 

dukungan substantif dilakukan dalam bentuk 

sosialisasi, sinkronisasi, integrasi, pendampingan/ 

bimbingan teknis terkait dengan kegiatan perencanaan 

lingkungan hidup dan kehutanan dan penataan 

lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan serta pengelolaan sampah dan limbah B3.

Peran P3E sebagai bagian dari KLHK dalam 

mengawal kebijakan pusat terkait lingkungan hidup 

dan kehutanan (LHK) di daerah, tentu berlandaskan 

pada tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan 

dalam rencana strategis (periode lima tahunan), dan 

memastikan implementasi kebijakan-kebijakannya 

berjalan dalam arah/vektor yang sama dan sesuai 

target.  Tujuan dan sasaran strategis pembangunan 

lingkungan hidup dan kehutanan diintegrasikan 

antara target sasaran strategis Kementerian LHK, 

target pembangunan nasional yang dicapai melalui 

sasaran pembangunan daerah pada sektor lingkungan 

hidup dan kehutanan. Sasaran Strategis KLHK yang 

dapat didukung yaitu: Terwujudnya lingkungan hidup 

dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap 

perubahan iklim. Capaian sasaran strategis tersebut 

diindikasikan dengan:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

mencapai nilai 69,74 poin

b. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang 

Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah 

mencapai nilai sebesar 17,54% 

c. Penurunan Laju Deforestasi mencapai luasan 0,31 

juta ha/tahun

d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 

mencapai nilai 70 poin

e. Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan 

Kondisinya mencapai luasan 230 ribu hektar

f. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High 

Conservation Value) mencapai luasan 18.2 juta 

hektar.

Pengendalian pembangunan sesuai dengan makna 

yang tertuang dalam Undang-Undang Lingkungan 

Hidup ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, 

yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. 

Dalam kerangka pengendalian pembangunan 

ekoregion di wilayah masing-masing P3E, secara 

substansi hal yang mesti diketahui dan dipahami 

adalah produk perencanaan baik pusat maupun daerah 

(RPPLH, RPJMN, RPJMD, RTRW, RENSTRA, RKTN/

RPTP, JAKSTRANAS/JAKSTRADA, dll.), (2) Instrumen 

Pengendali Pembangunan Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (D3TLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, Baku 

mutu kerusakan, Perizinan, dll.), dan (3) Isu strategis 

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang 

menjadi prioritas. 

 Aktualisasi tugas fungsi P3E dalam pengendalian 

pembangunan adalah diawali bagaimana perannya 

menangkap dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan/isu utama LHK yang terjadi di wilayah 

ekoregion, dan ikut berkontribusi dalam pencegahan, 

penanggulangan dan pemulihannya melalui 

instrumen manajerial dan substantif yang dimilikinya.

Secara umum permasalahan/isu utama yang telah 

diidentifikasi di wilayah ekoregion, antara lain berupa:

a.  Alih fungsi lahan/tata ruang yang berdampak 

pada penurunan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup; 

b.  Meningkatnya pencemaran (air, udara, LB3) 

Gambar 5. Indikator Sasaran Strategis 1 KLHK
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dan kerusakan lingkungan (DAS) sebagai 
dampak dari aktivitas pembangunan; 

c. Sampah, limbah industri/domestik/
usaha skala kecil yang meningkat seiring 
pertumbuhan penduduk dan ekonomi;

d. Perkembangan kota/megapolitan terutama 
di kawasan pesisir yang berpotensi 
menyebabkan penurunan kualitas 
lingkungan;             

e. Penurunan Keanekaragaman Hayati di 
wilayah lingkungan terbangun; 

f. Dampak perubahan iklim yang berpengaruh 
pada fungsi lingkungan hidup;

g. Belum optimalnya penegakan hukum 
lingkungan; 

h. Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM 
terkait Perlindungan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup; serta 

i. Bencana alam (gempa, letusan gunung api, 

tsunami, banjir) sebagai faktor penyebab 

kerusakan lingkungan.

Gambar 6. Permasalahan/Isu Utama Ekoregion Gambar 7. Kegiatan koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bagaimana aktualisasi tugas fungsi pengendalian 

pembangunan ekoregion itu dilakukan dalam konteks 

ke-P3E-an?

Bidang Koordinasi Perencanaan.  Koordinasi 

dilaksanakan dalam rangka menginventarisasi 

perencanaan pengendalian pembangunan daerah, 

kemudian dilakukan analisis data dan informasi 

perencanaan, dan selanjutnya dilakukan sinkronisasi 

perencanaan pengendalian pembangunan, sehingga 

akan dihasilkan suatu rekomendasi untuk proses 

fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian 

pembangunan ekoregion. 

Subyek dan obyek integrasi sangat tergantung dari 

kondisi masing-masing P3E yang menjadi prioritas. 

Pada prinsipnya adalah untuk memastikan bahwa 

pemerintah daerah telah mengintegrasikan instrumen 

LHK (al. daya dukung daya tampung LH, AMDAL, UKL-

UPL, Baku mutu, Perizinan, dll.) dan/atau isu prioritas 

ke dalam dokumen perencanaan daerahnya, sehingga 

itu yang akan dicatat sebagai indikator kinerja 

kegiatannya.
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Bidang Fasilitasi. Terhadap perencanaan 

pembangunan LHK yang akan dilaksanakan di 

daerah dan/atau pembangunan LHK yang sedang 

berjalan, maka kegiatan fasilitasi diarahkan pada 

penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan 

berbahaya dan beracun (B3). Indikator kinerja kegiatan 

berupa Fasilitasi/Layanan penerapan pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan 

sampah, limbah dan B3 kepada sejumlah pemerintah 

daerah, bisa berupa bimbingan teknis/pendampingan, 

kegiatan sosialisasi, sinkronisasi dan integrasi yang 

dikemas dalam bentuk rapat kerja koordinasi/teknis, 

dll.

Apa saja ruang lingkup yang difasilitasi yang 

dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, 

bimbingan teknis tersebut?, yaitu antara lain sebagai 

berikut:

1. percepatan pencapaian target Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Respons 

Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IRKLHD), 

2. pengendalian pencemaran air (Baku Mutu Air, 

Kapasitas Laboratorium Daerah), 

3. pengendalian kerusakan lahan melalui upaya 

pemulihan kerusakan, 

4. pengelolaan sampah melalui peningkatan 

partisipasi daerah dalam pengembangan basis 

data pengelolaan sampah (SIPSN), peningkatan 

kapasitas pengelolaan sampah swadaya 

masyarakat (Bank Sampah) 

5. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

melalui identifikasi lahan terkontaminasi limbah 

B3 untuk - mendukung upaya pemulihan lahan 

terkontaminasi limbah B3.

Gambar 8. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sampah

Gambar 9. Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Pencemaran

Bersambung pada Majalah Rimba Indonesia Volume 74.
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MENGUNGKAP SEJARAH LAHIRNYA  LAGU 
SERUAN RIMBA ATAU MARS RIMBAWAN SERTA 

PERKEMBANGAN PENGHAYATANNYA 
(Lanjutan MRI Vol.72)

Oleh :  Ir. Slamet Soedjono , M.B.A 
(Pengasuh MRI)

PERKEMBANGAN DAN 
PENGHAYATAN LAGU 
SERUAN RIMBA

2. Pada awal Kemerdekaan RI

di bulan September 1945

ketika Penguasa Jepang akan

menyerahkan urusan Kehutanan 

kepada Pemerintah RI, diminta

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 Kehutanan 

pak Soepardi mempunyai kesempatan yang luas 

bagi pengembangan   jiwa korsa Rimbawan melalui 

penyebarluasan lagu  Seruan Rimba.  Apalagi 

setelah pimpinan Jawatan Kehutanan diserahkan  

kepada R. Soepardi karena Ir. 

R. Sewandono mengundurkan

diri disebabkan oleh kacaunya

keamanan Negara akibat dari

serangan pasukan Belanda yang

membonceng Pasukan Sekutu

untuk menguasai/ menjajah

kembali RI.  Pemerintahan RI

terdesak dan pindah ke Yogyakarta 

termasuk Instansi Kehutanan

juga harus pindah ke Yogya tetapi

karena istri Ir. Sewandono yang

orang Belanda itu tidak mau

pindah ke Yogya takut terancam oleh pejuang-

pejuang RI maka lebih baik suaminya mundur dari 

jabatan Kepala Jawatan Kehutanan RI ingin tetap 

di Jakarta malahan tak lama kemudian bersama 

suaminya pulang ke negeri asalnya Belanda, 

menetap di sana hingga akhir hayatnya.  Setelah 

menerima jabatan Kepala Jawatan Kehutanan 

pak Soepardi pindah ke Yogyakarta melanjutkan 

Kepemimpinan Jawatan Kehutanan dari ibukota 

RI yang baru Yogyakarta.  

Di samping menjalankan Kepemimpinan 

Kehutanan beliau terus  mengembangkan 

jiwa korsa rimbawan antara lain dengan 

menyebarluaskan lagu Seruan Rimba.   Selama 

hampir 3 tahun kepemimpinannya tidak terlalu 

banyak yang bisa diperbuat karena situasi 

keamanannya tidak mendukung, di wilayah 

kerjanya banyak terjadi perang gerilya, pejabat 

Foto Ir. Slamet Soedjono, M.B.A
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kehutanan banyak yang ikut berjuang antara lain 

di pasukan Wanara, transportasi sulit dan wilayah 

kerjanya semakin menyempit karena sebagian 

besar (65 %) wilayah RI dikuasai Belanda.  

Kepemimpinan pak Soepardi sebagai Kepala 

Jawatan Kehutanan berakhir Desember 1949 

digantikan oleh Ir. R. Soesilo Hardjoprakoso satu-

satunya Insinyur Kehutanan yang ada saat itu 

lulusan Wageningen Universiteit Belanda tahun 

1947. 

3. Ir.Soesilo H. memimpin Jawatan Kehutanan 

sejak tahun 1950 setelah Penyerahan Kembali 

Kedaulatan Rakyat Indonesia dari Penjajah 

Belanda jadi sudah secara defakto dan dejure 

Pemerintah RI sudah menguasai hampir seluruh 

wilayah Republik Indonesia kecuali Papua (Irian 

Barat). Kepala Jawatan Kehutanan didampingi 

oleh 2 orang Wakil Kepala Jawatan Kehutanan 

yaitu Wakil I untuk mengurus Kepemimpinan 

Kehutanan Wilayah Jawa-Madura (KKDM) 

dan Wakil II untuk Wilayah Luar Jawa Madura 

(KKLDM) yang masing-masing dijabat oleh 

M. Soetarmo Hardjosarwono dan R. Odang 

Prawidiredja keduanya rimbawan senior orang 

Indonesia sejak jaman Belanda yang sudah banyak 

makan asam garam dalam pengelolaan hutan dan 

kehutanan di jaman Hindia Belanda, jaman Jepang 

maupun selama Perang Kemerdekaan RI. 

 Di awal Pemerintahan RI yang sebenarnya 

ini Pemerintah benar-benar baru memulai 

melakukan Pembangunan Indonesia yang untuk 

Kehutanan dipimpin oleh Ir. Soesilo didampingi 

dan dibantu oleh Rimbawan Indonesia generasi 

tua maupun muda.  Ir. R. Soesilo inilah peletak 

dasar pembangunan kehutanan Indonesia 

secara modern menurut jamannya.  Di samping 

pembangunan teknik kehutanan, sarana 

maupun prasarananya, beliau sangat perhatian 

pada pembangunan sumber daya manusianya 

dengan memajukan pendidikannya melalui 

penugasan belajar dan pelatihan di dalam dan  

ke luar negeri termasuk pembinaan jiwa korsa 

rimbawan.  Karena itu penyebarluasan lagu 

Seruan Rimba terus digalakan.  Lebih-lebih saat 

menyongsong diselenggarakannya Kongres 

Kehutanan Indonesia Pertama (I) di Bandung 

yang diprakarsai dan dimotori oleh Generasi Muda 

Rimbawan dan disponsori penuh oleh Jawatan 

Kehutanan.  Dalam salah satu acara Kongress 

tampil seorang rimbawan muda Soedjarwo (kelak 

menjadi Menteri Kehutanan) yang secara khusus 

menyampaikan bahasannya secara filosofis dan 

psikologis tentang Rimbawan dan Kerimbawanan 

terkait dengan lagu Seruan Rimba. 

 Rimbawan Soedjarwo ini datang sebagai Peserta 

Daerah dari Jawa Tengah ketika itu menjabat 

sebagai KDH (Adm) Banyumas Barat, masih 

muda berumur 33 tahun tetapi sudah dikenal 

oleh Rimbawan Sepuh apalagi Rimbawan Muda 

sebagai Rimbawan Pejuang (pernah menjadi 

Komandan Batalion Pasukan Wanara terkenal 

yang benar-benar ikut terjun bertempur di 

medan perang di wilayah Jombang-Mojokerto-

Nganjuk-Surabaya), sebagai Rimbawan Sejati 

(mulai bekerja tahun 1943 di jaman Jepang sebagai 

KBKPH/Sinder Kehutanan di 2 KBKPH yang 

lokasinya terpencil, sunyi sepi, sulit transportasi 

di wilayah KPH Jombang hingga menjabat KSKPH/

Ajun di jaman RI). Juga dipandang sebagai “orang 

baik” sejak di bangku sekolah MBS hingga selama 

kerja. Oleh karena itu bahasan/ceramah rimbawan 

Soedjarwo itu mendapat perhatian serius dan 

diterima dengan tulus hati,  dicatat baik-baik 

dan sepulang dari Kongres pembinaan jiwa korsa 

Rimbawan dan Kerimbawanan yang tertuang 

dalam lagu  Seruan Rimba terus dikembangkan 

dan diimplementasikan.  Pada kurun waktu 1950-

1960 semangat Rimbawan untuk bekerja tanpa 

pamrih dan dengan penuh semangat pengabdian 

pada tugas untuk mulai membangun  Negara 

Sekilas Info

67Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry



sendiri yang baru didirikannya dengan susah 

payah memakan banyak pengorbanan dapat 

dikata sangat tinggi.

 Sebagai gambaran di daerah-daerah terpencil, 

tersembunyi, sulit transportasi bahkan tidak 

aman karena dikuasai pemberontak DI/TII di 

wilayah Jawa Barat dan bagian barat Jawa Tengah 

mereka tetap bekerja dengan gigih, tekun dan 

bertanggungjawab dalam bekerja membangun 

hutan. Contohnya dalam membuat tanaman 

reboisasi maupun rehabilitasi tetap dikerjakan 

dengan sungguh-sungguh dan berhasil baik sesuai 

ketentuan yang dapat dilihat hasilnya setelah 15-

20 tahun kemudian. Pada hal pengawasan dari 

pihak atasan saat itu minim sekali demikian pula 

sarana dan prasarana kerjanya.   

4. Pada masa menjelang akhir Pemerintahan Rezim 

Lama atau kemudian disebut Orde Lama (Orla) 

yaitu dari 1961-1966 terjadi  perkembangan dan 

pergerakan politik nasional yang menimbulkan 

perpecahan di kalangan masyarakat  termasuk 

di Kehutanan yaitu perpecahan rimbawan dalam 

aspirasi politiknya dan idealismenya hingga 

menimbulkan pertentangan-pertentangan 

di antara mereka.  Jiwa korsa rimbawan 

terkoyak  demikian pula dalam implentasi 

kerimbawanannya. Buntutnya banyak hutan 

menjadi rusak karena dirusak oleh orang luar 

maupun orang dalam sendiri.  Pembangunan 

hutan  terhambat malah dapat dikatakan mundur 

karena kesulitan anggaran, kalau ada anggaran 

pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana 

mestinya dan tidak jarang malah terjadi  salah 

sasaran atau disalahgunakan untuk kepentingan 

kelompok tertentu.  Jiwa kerimbawanan yang 

terkandung dalam lagu Seruan Rimba terlupakan 

dan terabaikan. 

5 Pada akhir tahun 1966  sebagai awal pemerintahan 

Orde Baru (Orba), pimpinan tertinggi kehutanan 

(Direktur Jendral Kehutanan) Soedjarwo 

mengadakan Rapat Kerja Kehutanan Seluruh 

Indonesia di Kaliurang-Yogyakarta untuk 

menyusun Rencana Pembangunan  Kehutanan  

dan memperbaiki kesalahan-kesalahan masa 

Orla termasuk “Menyatukan kembali” Kaum 

Rimbawan dan “Memurnikan Kembali” Mental 

dan Jiwa Kerimbawanan  Aparatur Kehutanan 

berdasarkan Pancasila dan UUD1945.  Khusus 

untuk hal ini maka disusun, disepakati dan 

ditetapkanlah “Landasan Idiil Penunaian Tugas 

Rimbawan Dalam Bidang Hutan dan Kehutanan 

”tertanggal 29 Oktober 1966 sebagai pedoman 

Pola Pikir dan Pelaksanaan Kerja di Kehutanan. 

Pembangunan hutan dan kehutanan masa Orba 

diawali dengan pengembangan eksploitasi hutan 

secara mekanis di luar Jawa dengan dukungan 

PMA dan PMDN guna mendapatkan devisa 

bagi Negara dari ekspor kayu. Perolehan devisa 

dimaksudkan untuk  mencukupi keuangan Negara  

yang mengalami defisit besar dan pemulihan 

kemerosotan ekonomi nasional yang ditandai 

dengan inflasi yang sangat tinggi di akhir masa 

Orla. 

 Di samping itu juga digalakan usaha-usaha 

mereboisasi dan merehabilitasi hutan-hutan 

yang rusak parah di masa akhir Orla terutama di 

Jawa dengan berbagai cara seperti penebaran biji/

benih dengan pesawat terbang AURI di hutan-

hutan daerah Selatan Cikampek Karawang, Bekasi 

dan bagian Utara Bogor dan Cianjur, percepatan 

(speed up) reboisasi, penerapan berbagai cara/ 

sistem silvikultur dan pembenihan dengan 

semangat kerimbawanan yang baik. Keberhasilan 

pembangunan kehutanan di kedua aspek tersebut 

menghantarkan organisasi instansi Kehutanan 

ditingkatkan statusnya dari Direktorat Jenderal 

menjadi Departemen Kehutanan pada tahun 1983 

dan yang diangkat menjadi Menteri Kehutanan 

adalah bapak Soedjarwo yang memang profesional 

Kehutanan, mantan Pejuang Kemerdekaan RI dan 

sudah dikenal lama oleh pak Soeharto sejak masih 

sama-sama muda di Wonogiri. 

6. Kehadiran Departemen Kehutanan disambut 

dengan gembira dan penuh harapan oleh para 

Rimbawan apalagi yang dipercaya memimpinnya 
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adalah seorang rimbawan  andalan, bahwa ke 

depan akan dapat berkiprah lebih besar dan 

lebih leluasa untuk dapat meningkatkan peran 

kehutanan dan sumbangsihnya bagi Negara 

dan Bangsa Indonesia. Harapan tersebut nyaris 

menjadi kenyataan tetapi setelah ditelaah ternyata 

terdapat  ketimpangan-ketimpangan yang 

merugikan dalam skala yang cukup besar seperti 

terjadinya kerusakan hutan di bekas tebangan HPH 

(penghutanan kembali secara alami banyak yang 

tak berhasil), demikian pula pelaksanaan reboisasi 

dan rehabilitasi lahan dengan sistim Inpres 

juga banyak yang tak berhasil.  Sebabnya dapat 

diduga kuat karena lunturnya  /mengendurnya 

jiwa kerimbawaannya yang berujung pada 
lemahnya pengawasan dan pengendalian jalannya 
pembangunan di lapangan. Para rimbawan 
sudah banyak yang terpapar dengan kehidupan 
yang enak, nyaman, enggan bersusah payah dan 
berlelah-lelah, tidak tahan kepanasan, tidak 
betah lama-lama tinggal di hutan lupa pada 
komitmennya sebagai rimbawan terutama dalam 
kerja di lapangan untuk melaksanakan tugas 
operasionalnya maupun tugas pengawasan di 

lapangan.

 Semboyan senang bekerja di hutan meski 

gunung lembah berduri harus dilalui /diarungi 

tidak lagi dilakukan dengan baik akibatnya 

jalannya pekerjaan tidak terawasi dengan baik 

penyimpangan semakin besar bahkan ada 

yang sampai gagal mencapai sasarannya. Para 

petugas alpa dengan amanahnya. Ilegal logging 

semakin merajalela. Hutan rusak dan tanaman 

gagal semakin meluas  dan besar jumlahnya 

terutama di luar Jawa di areal-areal HPH,HTI 

Hutan Konservasi dan lokasi Inpres Reboisasi. 

Pelaksanaan HPH dan HTI dan rehabilitasi daerah 

kritis yang ideal kurang berhasil. Untuk mengatasi 

kemunduran sikap dan mental kerimbawanan 

ini oleh para tokoh kehutanan tua maupun 

muda pada tanggal 4 November 1999 dibuatlah 

DEKLARASI CANGKUANG di suatu tempat antara 

Bogor-Sukabumi sebagai pernyataan “Kode Etik 

Rimbawan”.

 Kemudian dibuatlah berbagai ketentuan dan 

semboyan antara lain “back to the forest” 

rimbawan harus kembali kerja di hutan yang 

sebenar-benarnya, dibuat ketentuan tentang 

Panca Bhakti Rimbawan tujuannya supaya 

rimbawan harus benar-benar terjun ke lapangan 

dalam  melaksanakan tugas kerja pengawasannya 

guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan 

harus benar-benar sesuai dengan yang telah 

direncanakan agar mencapai hasil kerja yang baik. 

7.  Setiap bencana datangnya nyaris sulit diramalkan 

baik bencana alam maupun politik demikian pula 

terhadap hutan-hutan Indonesia. Kebakaran 

hutan terbesar pertama di Kalimantan Timur 

tahun 1982/1983 akibat dari musim kering yang 

Panjang (dampak dari Ei Nino)  menghanguskan 

hutan lebih kurang 3,6 juta ha.  Kebakaran hutan 

yang besar terjadi lagi pada tahun 1997/1998 di 

berbagai provinsi  di luar Jawa mencapai luas 11,7 

juta ha.  Disusul lagi dengan bencana politik yang 

berdampak besar pada kerusakan hutan Indonesia 

yaitu bangkitnya Orde Reformasi tahun 1998 

yang mampu menjatuhkan penguasa Orde Baru 

menuntut antara lain dilaksanakannya kebebasan 

berdemokrasi.

 Rakyat yang tidak paham atau pura-pura tidak 

paham apalagi diagitasi oleh pihak-pihak tertentu 

kebebasan diartikan sebagai hak untuk berbuat apa 

saja termasuk menjarah hutan.   Maka terjadilah 

penjarahan hutan besar-besaran dimana-mana 

di Jawa maupun di Luar Jawa yang berlangsung 

hingga 3-4 tahun berikutnya  menimbulkan 

kerusakan hutan yang parah seluas 3-2 juta ha per 

tahunnya dan krisis multi dimensi.  Penjarahan 

(penebangan liar besar-besaran) di satu tempat 

dan suatu saat di Jawa dilakukan oleh 300-400 

orang sehingga aparat Kehutanan tidak dapat 

mengatasinya meski sudah dibantu Polisi.  Pada 

situasi bencana seperti ini rimbawan tidak dapat 

berbuat banyak untuk menanggulangi datangnya 

bencana yang begitu besar, hatinya tercabik-cabik 

menangis sedih. 
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 Namun kemudian jiwa kerimbawanan 

dibangkitkan  kembali berusaha untuk 

mengatasinya secara bertahap seraya mempelajari 

situasinya. Rimbawan semakin sadar bahwa 

dalam hal seperti ini harus meningkatkan sinergi 

dengan pihak/instansi lain yang terkait dan juga 

dengan masyarakat sekitar hutan dalam menjaga 

dan melindungi hutan, tidak mungkin bisa 

mengatasi sendiri. Juga menyiapkan berbagai cara 

dan peralatannya guna mengatasi masalahnya. 

Alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir secara 

umum perkembangannya semakin membaik, 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan 

dan lahan semakin mantap berkat kerja sama dan 

dukungan yang baik dengan dan dari berbagai  

instansi/pihak, peralatan yang semakin baik dan 

canggih, penegakan hukum yang memadai dan 

dukungan politik dari berbagai pihak termasuk 

Pimpinan Tertinggi Negara.

 Tidak hanya dalam masalah kebakaran hutan 

dan lahan (karhutla) di bidang rehabilitasi dan 

konservasi hutan juga mengalami kemajuan yang 

cukup baik antara lain terlihat dari persentase 

penutupan hutan yang membaik, lahan kritis 

semakin berkurang. Rimbawan yang tadinya 

mendapat sorotan yang kurang baik semoga bisa 

dianulir/diposisikan sebagaimana mestinya. 

Bergabungnya Kementerian Kehutanan dan 

Kementerian Lingkungan Hidup menambah 

sinergi yang baik dan mendapat kepercayaan yang 

lebih baik dari masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup pada umumnya dan hutan 

khususnya. 

8. Perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan 

politik pemerintahan juga sempat memecah belah 

pola pikir, pandangan dan sikap para rimbawan 

maupun pecinta lingkungan seperti : 

a. Perbedaan dalam pengelolaan hutan, 

ada kelompok yang berpendapat hutan 

lebih diutanamakan untuk kepentingan 

“pelestarian lingkungan” (environment) 

tetapi ada kelompok lain yang lebih 

mementingkan hutan untuk kepentingan 

“pembangunan ekonomi” (development) 

karena hutan tidak mungkin bisa dijaga 

kelestariannya jika rakyat tetap miskin. 

b. Perbedaan pandangan akibat dilaksanakannya  

perluasan Otonomi Daerah dimana ada 

kelompok yang bertugas sebagai orang 

daerah atau berkepentingan dengan daerah 

yang tentu saja pemikirannya akan berusaha 

pengelolaan hutan di daerahnya untuk sebesar 

mungkin menguntungkan Pemerintah 

Daerah. Sebaliknya bagi kelompok yang 

bertugas  sebagai orang pusat akan berpola 

pikir untuk mementingkan kepentingan 

Pemerintah Pusat (Nasional) 

 Keberlanjutan perbedaan pola pikir dan pandangan 

seperti itu tentu akan merugikan  masyarakat dan 

Negara, oleh karena itu perlu dilakukan  penyatuan 

pandangan dalam pengelolaan hutan diubah 

menjadi visi “Lestarinya Hutan Bagi Kehidupan” 

Berkaitan dengan hal ini pada tanggal 14 Oktober 

2009 telah diadakan “SILATURAKHMI NASIONAL 

RIMBAWAN “ yang disponsori oleh Departemen 

Kehutanan dengan menggandeng Himpunan 

Pensiunan Kehutanan, Dewan Kehutanan Nasional 

dan Yayasan Sarana Wana Jaya. Dan Alhamdulillah 

nampaknya pandangan kaum rimbawan, pencinta 

lingkungan dan aparat pemerintah ke arah itu 

sudah dapat menyatu.

9. Pembentukan Forum Kolaborasi Rimbawan 

Indonesia (FKRI) 

 Pada tanggal 28 Oktober 2015 di Jakarta atas restu 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

telah berhasil dideklarasikan terbentuknya 

Forum Kolaborasi Rimbawan Indonesia untuk 

menggalang kerja sama di antara Kelompok-

Kelompok Organisasi Rimbawan yang telah ada 

guna mengoptimalkan pengabdian rimbawan 

kepada Negara dan Masyarakat Indonesia.  Ada 12 

organisasi kerimbawanan yang tergabung dalam 

FKRI diantaranya  Persatuan Peminat dan Ahli 

Kehutanan (PPAK) didirikan di Bogor tanggal  9 
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Mei 1952) yang merupakan organisasi rimbawan 

tertua jaman RI.  Kemudian Ikatan Alumni Sekolah 

Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA yang pada 

saat didirikan di Salatiga tanggal 29 Oktober 1955 

diberi nama Corps Tamatan SKMA atau CT SKMA) .

Kelompok Persatuan Rimbawan berikutnya 

PERSAKI (Persatuan Sarjana Kehutanan 

Indonesia) didirikan di Bogor tahun 1963, 

Persatuan Wanita Kehutanan (PWK) berdiri tahun 

1946, Himpunan Pensiunan Kehutanan (HPK), dan 

beberapa Kelompok Organisasi Kerimbawanan 

lainnya.  Dalam kerjanya FKRI menjalin hubungan 

dengan segenap Instansi Kehutanan maupun 

Swasta dan juga Lembaga Masyarakat untuk dapat 

memberikan sumbangan pemikiran ataupun 

karya nyata bagi kemajuan peran kehutanan bagi 

masyarakat dan Negara FKRI mempunyai akses 

yang luas hingga ke tingkat Pimpinan Negara. 

Semoga rimbawan semakin percaya diri, kembali 

pada khitahnya dengan semangat dan tekad 

yang kuat  membangun, melestarikan  dan 

memberdayakan sumber alam hutan dengan 

sebaik-baiknya untuk kejayaan tanah air dan 

rakyat Indonesia. Indonesia Maju. 

PENUTUP

Demikianlah pengungkapan atas lahirnya 

lagu Seruan Rimba atau Mars Rimbawan 

serta perkembangan pemasyarakatannya dan 

penghayatannya selama hampir delapan dekade.  

Semoga bermanfaat bagi para pembaca.  Penulis 

mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat 

atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para 

pembaca atau mungkin adanya ungkapan-ungkapan 

yang bersifat subyektif atau ada ketidaksesuaian 

dengan apa yang telah pembaca ketahui selama ini.  

Sekali lagi mohon maaf. Sumbangsih dari pembaca 

untuk penyempurnaan tulisan atau naskah ini penulis 

harapkan. 

MARS RIMBAWAN

Hai perwira, Rimba raya  
Mari kita bernyanyi 
Memuji hutan rimba dengan lagu yang gembira 
Dan nyanyian yang murni 
Meski sepi hidup kita 
Jauh di tengah rimba 
Tapi kita gembira sebabnya kita bekerja 
untuk nusa dan bangsa 

Reff: Rimba raya, rimba raya | 
Indah permai dan mulia | 
2 x 
Maha taman tempat kita bekerja 
| Rimba raya maha indah 
Cantik, molek, perkasa 
Penghibur hati susah, 
penyokong nusa dan bangsa 
Rimba raya mulia 
Di situlah kita kerja 
di sinar matahari 
Gunung lembah berduri haruslah kita lalui 
dengan hati yang murni 

Reff: 
Rimba raya, rimba raya| 
Indah permai dan mulia | 
2 x 

Maha taman tempat kita bekerja | 
Pagi petang, siang malam 
Rimba raya berseru 
Bersatulah bersatu, tinggi rendah jadi satu 
Pertolongan selalu 
Jauhkanlah sikap kamu yang mementingkan 
diri 
Ingatlah nusa bangsa 
minta supaya dibela 
oleh kamu semua 

Reff: 
Rimba raya, rimba raya | Indah permai dan 
mulia | 
2 x 

Maha taman tempat kita bekerja
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RIMBAWAN BERPRESTASI 
DALAM KESEHATAN 

(Mencapai Usia 80 Tahun atau Lebih)

1. Ir. H. Abdul Fattah D.S. Gelar Mangku Negara,

M.B.A., M.M. (80 th 5 bln)

a. Lahir :  Palembang, 6 Juni 1942

b. Agama :  Islam

c. Keluarga :  1 isteri, 4 anak, 10 cucu

d. Pendidikan :  S1 Sarjana Kehutanan Fakultas

Kehutanan IPB 1968,  S2 M.B.A. dari Institut

Bisnis Indonesia, M.M. (Magister Manajemen) 

dari Universitas Indonesia Esa Unggul

e. Jabatan terakhir :  Kepala Badan Litbang

Kehutanan sampai Pensiun (2002),

sebelumnya Direktur Jenderal Reboisasi dan

Perhutanan Sosial (2000-2002), Direktur

Utama Perum Perhutani (1998-2000),

Direktur Utama PT Inhutani I (Persero)

(1994-1998)

f. Aktifitas setelah pensiun :  Berkebun di lahan

sendiri, menanam buah-buahan (rambutan,

duku, durian, manggis), menanam pohon-

pohonan hutan ( jati, sengon, mahoni,

sebagian sudah masak tebang).  Tiap 2

minggu selama 3 hari menginap di kebun.

Hasil buah-buahan tidak untuk komersial

hanya dibagi-bagi ke saudara dan tetangga,

satpam dan masjid.  Pada saat ini masih aktif

di Organisasi Asosiasi Perlebahan Indonesia

sebagai Ketua Dewan Penasehat.

g. Olah raga :  Waktu masih muda sampai usia

55 tahun bermain tenis lapangan, setelah

itu main golf mencapai handicap 5 stabilnya

handicap 10.  Saat ini olah raganya jalan kaki

dan berenang di kolam renang sendiri.

h. Kondisi Kesehatan:  Sehat wal afiat

i. Tempat tinggal: Perumahan Pesona Depok

Estate, Jl. Margonda Raya Blok AB No.5, 

Depok Jawa Barat, Hp 081281177101 dan 

081311154424.

2. Emmanuel Rahayaan, S.H.,M.H. (81 th)

a. Lahir : di Watlaar (P. Key Besar) Maluku, 3

November 1941

b. Agama : Kristen Katholik

c. Keluarga : 1 isteri, 4 anak

d. Pendidikan : SKMA Bogor 1960, S1 Sarjana

Hukum Universitas Indonesia 1970, S2 bidang

Hukum Bisnis dengan gelar M.H. (Magister

Humaniora)

e. Jabatan terakhir : di Perum Perhutani sebagai

Kepala Sub Divisi Hukum dan Agraria, di

Departemen Kehutanan sebagai Kepala

Bagian Rancangan Peraturan Perundang-

undangan pada Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.

f. Aktivitas setelah pensiun :  Melanjutkan

kegemarannya untuk membaca, menulis,

berorganisasi (di PPAK, IKA SKMA, Pengurus

Majalah Rimba Indonesia sampai Ketua RT),

dan mengajar di Universitas Nusa Bangsa

Bogor, serta Konsultan pada beberapa Law

offiices.  Menekuni hobi clipping berita surat

kabar (koran) khususnya rubrik Pikiran

Pembaca yang hingga sekarang sudah

mendekati 10 jilid buku tebal.

g. Olah raga : dulu main pingpong, tenis

lapangan, billiard.  Sekarang lebih banyak

jalan kaki.

h. Kondisi Kesehatan : baik

i. Tempat tinggal : Kompleks Pertanian Pasar
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Minggu, Jl. Jatimulya III No. 14, Pasar Minggu 

Jakarta Selatan, Telp. 021-7803563.

3. Ir. H. Achmad Rachmadi  (80 th 9 bln)

a. Lahir :  di Cimahi-Bandung, 21 Februari 1942

b. Agama :  Islam

c. Keluarga :  1 isteri, 4 anak, 7 cucu, 1 cicit.

d. Pendidikan:  S1 Sarjana Kehutanan Fakultas 

Kehutanan IPB lulus tahun 1966

e. Jabatan terakhir : Struktural Direktur 

Perlindungan Hutan Ditjen PHPA Departemen 

Kehutanan, Fungsional Widyaiswara Utama 

Madya Pusdiklat Kehutanan Departemen 

Kehutanan.

f. Aktivitas setelah pensiun :  Menjabat sebagai 

Direktur pada Perusahaan HPH PT Mujur 

Timber di Medan 1994-2007, kemudian 

pindah ke Jakarta dengan kedudukan yang 

sama hingga berhenti mengakhiri tugas 

tahun 2017.  Selanjutnya menikmati pensiun,  

mengurus keluarga dan menyalurkan hobi 

berkebun.

g. Olah raga : dulu main tennis lapangan dan 

bermain golf dengan prestasi baik (handicap 

tinggi), sekarang hanya berkebun di rumah.

h. Kesehatan :  baik

i. Tempat tinggal : dulu di Kavling POLRI 

Jagakarsa Blok H No.60 selama 30 tahun, 

sejak Januari 2022 pindah ke Cirendaeu di Jl. 

Galuh I No. P 21A, Pisangan-Cirendeu-Ciputat 

Timur, Kota Tangerang, Hp. 085880060336.  

4.  Ir. dr. Ade Damayanti Noor (82 th 8 bln)

a. Lahir : Jakarta, 5 Maret 1940

b. Agama : Islam

c. Keluarga : 1 anak

d. Pendidikan : S1 Sarjana Kehutanan  Fakultas 

Pertanian UI (sekarang IPB) lulus tahun 1963, 

Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas 

Atma Jaya Jakarta setelah lulus Ujian Negara.

e. Jabatan terakhir :  Kepala Kehutanan Daerah 

(KD) Manggarai Nusa Tenggara Timur, tahun 

1966.  Resign pensiun PNS dari Kementerian 

Kesehatan tahun 1966, terakhir bertugas di 

RS Koja Jakarta Utara.  Pernah menjadi Kepala 

Puskesmas Kepoh Baru- Bojonegoro, dan 

dokter IGD Rumh Sakit Syaiful Anwar Malang.

f. Aktivitas setelah pensiun : Sejak pensiun 

hingga sekarang bekerja sebagai dokter 

umum di Klinik Pratama Kimia Farma Pondok 

Pinang, Jakarta Selatan.

g. Kondisi Kesehatan : Cukup baik

h. Tempat tinggal :  RC Veteran 7 Kompleks 

Perumahan Puri Palem Indah No. 7, Bintaro 

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12330,  Hp. 

085697288509.
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BERITA DUKA CITA
No Nama

Usia 

(tahun)
Jabatan Terakhir Meninggal Dimakamkan

1. Ir. Soegito 72
Mantan Ka Dinas Kehutanan Provinsi

Bengkulu
Bogor, 2 Agustus 2022 Bogor, 3 Agustus 2022

2. Rahmad Saleh, S.Hut., M.Si. 47 Kepala Balai KSDA Jambi Jambi, 9 Agustus 2022 Palembang, 9 Agustus 2022

3. Ir. Poltak Simandjutak 77 Mantan Kepala BISHH/BPPH Medan Medan, 13 Agustus 2022 Medan, 13 Agustus 2022

4. Ir. Waskito Suryobroto 78
Mantan Dirjen Pengusahaan Hutan, 

Departemen Kehutanan
Jakarta, 15 Agustus 2022 Jakarta, 16 Agustus 2022

5.
Ir. Momong Imron

Rosyadi
75

Mantan Kabidang pada Ditjen 

Pengusahaan Hutan, Departemen 

Kehutanan

Jakarta, 16 Agustus 2022 Garut, 16 Agustus 2022

6. Ir. Lilik Amin Rahardjo 67
Mantan Kepala Pusat pada Badan 

Planologi Departemen Kehutanan
Malang, 29 Agustus 2022 Malang, 29 Agustus 2022

7. Ir. Tjuk Budi Utomo. 72
Mantan Kepala Unit Perum Perhutani 

Jabar - Banten
Bandung, 29 Agustus 2022 Bandung, 30 Agustus 2022

8. Ir. Budi Prihanto, M.S. 59
Dosen Manajemen Hutan, Fakultas 

Kehutanan IPB University
Bogor, 9 September 2022 Bogor, 10 September 2022

9. Ir. Wisnu Rahardjo 71
Mantan Kepala Dinas Kehutanan 

Banjarbaru

Yogyakarta, 11 September 

2022
Yogyakarta, 11 September 2022

10.  Ir. Andi Basrul 69 Mantan Kepala BKSDA Aceh/ Bengkulu Medan, 18 September 2022 Medan, 18 September 2022

11.
Ir. H. Nurhayim 

Mangkudisastra, M.M.
71

Mantan Auditor pada Inspektorat 

Jenderal Departemen Kehutanan
Jakarta, 22 September 2022 Bogor, 22 September 2022

12. Ir. Dedy Supriadi, M.Sc. 69
Mantan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda 

Kabupaten Bogor
Bogor, 22 September 2022 Bogor,23 September 2022

13. Ir. Tatok Subiantoro 63 Mantan Kepala BKSDA Jawa Timur Bogor, 25 September 2022 Bogor, 25 September 2022

14. Ir. Bonifacius Ediwijoto 80
Mantan Direktur Bina Program, Ditjen 

HPA Departemen Kehutanan
Yogyakarta, 9 Oktober 2022 Klaten, 9 Oktober 2022

15. Ir. Herdy Kusmartono 62 Mantan ASN BP2HP Jambi Jambi, 11 Oktober 2022 Jambi, 11 Oktober 2022

16. Ir. Herwindra Dwi Tjahya 68
Mantan GM KBM Wisata Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah
Yogyakarta, 22 Oktober 2022 Yogyakarta, 22 Oktober 2022

17.
Bambang Dwi Nugrohodjati, 

S.Hut.
57 PEH Madya - Ditjen PHL, Kemen LHK Bogor, 22 Oktober 2022 Bogor, 22 Oktober 2022

18. Jan Willem Bastiaans 80
Mantan Kapten Pilot Helycopter 

Departemen Kehutanan
Bogor, 1 November 2022 Bogor, 2 November 2022

19. Ir. Bambang Setiadi, M.M. 65 Mantan Direktur PT Inhutani II (Persero)
Tangerang Selatan, 

15 November 2022

Jakarta Selatan,

16 November 2022

20.  Ir. H. Harry Santjoko, M.M. 70
Mantan Direktur Utama PT Inhutani V 

(Persero)

Jakarta Barat, 9 Desember 

2022
Jakarta Utara, 9 Desember 2022
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Mengucapkan

Selamat NatalSelamat Natal
20222022

&
Tahun Baru Tahun Baru 

20232023



KOMISARIS, DIREKSI DAN KARYAWAN
PT NUSANTARA SAWIT PERSADA

Mengucapkan

Selamat NatalSelamat Natal
20222022
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