
H
utan dalam pandangan umum masyarakat 
seringkali dipersepsikan sebagi kawasan 
nun jauh di sana yang penuh dengan 

pohon-pohon yang besar dan tinggi, sulit 
dijangkau, banyak binatang buas dan seringkali 
menyeramkan, sehingga harus sangat hati-hati, 
bahkan ada nasehat supaya jangan pergi ke hutan 
kalau tidak betul-betul terpaksa. Persepsi ini 
muncul disebabkan kurangnya sosialisasi kepada 
masyarakat perihal bagaimana fungsi hutan dan 
betapa besarnya manfaat hutan, serta makin 
berkurangnya hutan disekitar permukiman, baik di 
perdesaan, apalagi diperkotaan.

Fungsi mikro hutan kota
Masih banyak kalangan masyakarat yang 

belum sepenuhnya memahami betapa banyaknya 
fungsi dan manfaat hutan bagi kehidupan kita, baik 
itu dari aspek ekologi, sosial maupun ekonomi. 
Apabila kita memahami fungsi hutan secara 
komprehensive, khususnya dari aspek ekologi, 
maka mestinya hutan harus bisa sedekat mungkin 
dengan kehidupan kita, dengan aktivitas kita 
sehari-hari. Hutan mempunyai begitu banyak 
fungsi, tidak hanya untuk menghasilkan kayu 
atau hasil hutan non kayu, tetapi justru yang tidak 

kalah penting adalah fungsi sosial, kelestarian 
lingkungan, pendidikan dan penelitian, budaya, 
sebagai penyimpan air dan keseimbangan air, 
kelestarian flora dan fauna, penyaring udara agar 
tetap bersih dan segar, dan bahkan untuk wilayah 
perkotaan, hutan mempunyai fungsi estetika yang 
sangat tinggi.

Bagi penduduk kota, hutan mempunyai 
fungsi penetrasi yang tidak tergantikan. Masyarakat 
yang hidup di perkotaan, khususnya di kota besar, 
setiap hari disibukkan oleh berbagai kegiatan kerja 
yang berat, rutinitas dan kejenuhan yang sangat 
tinggi, pagi berangkat kerja melewati tiang-tiang 
beton dan gedung-gedung tinggi, demikian juga 
dengan perjalanan pulang kerja banyak disuguhi 
dengan kepadatan lalu lintas, bahkan kemacetan 
dan polusi udara yang sangat tidak sehat, hal ini 

Membangun 
Hutan Kota
Oleh : Toat Tridjono
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menyebabkan, disadari atau tidak, memberikan 
tekanan psikologis dan sosial yang secara perlahan 
tapi pasti, semakin berat. Kalau sudah demikian 
maka gemerlapnya lampu kota, yang sebenarnya 
indah dan sangat menarik, menjadi tidak bermakna 
apa-apa. Oleh karena itu di kota-kota besar, terutama 
di negara-negara maju, hutan kota menjadi sangat 
strategis, sangatlah penting, dan menjadi prioritas 
pemerintah untuk menyediakan, memelihara dan 
menjamin keberlanjutan hutan kota mengingat 
begitu banyaknya fungsi dan manfaat hutan kota 
bagi kehidupan masyarakat kota.

Suatu riset dari University of Exeter Medical 
School - UK yang dilakukan selama 18 tahun, 
memberikan kesimpulan bahwa orang-orang 
yang pindah ke kawasan yang lebih banyak ruang 
terbuka hijau menjadikan mereka lebih bahagia 
dan sejahtera. Tentu kesimpulan ini sangat 
mudah dipahami, karena secara medis di kawasan 
yang memiliki ruang terbuka hijau lebih banyak 
maka penduduk akan menghirup udara dengan 
kandungan oksigen yang lebih tinggi, disamping 
tentunya kualitas udara yang lebih bersih dan 
berkualitas. Secara psikologis ruang terbuka hijau 
juga akan memberikan rasa sejuk dan nyaman, 
sehingga akan mengurangi tekanan jiwa, dan 
biasanya ruang terbuka juga menjadi media dalam 
bersosialisasi bagi masyarakat.

Contoh Hutan di Kota Metropolitan
Menyadari besarnya manfaat hutan kota bagi 

kehidupan kota, maka kota-kota di negara maju 
umumnya mempunyai hutan kota yang sangat 
menarik dengan luas kawasan yang cukup besar. 
Hutan kota di berbagai kota metropolitan negara 
maju seringkali menjadi “jujugan” untuk refreshing, 
untuk melepas penat, untuk bersosialisasi dan 
bahkan untuk melakukan berbagai aktivitas sosial 
lainnya. Berikut beberapa contoh hutan kota di 
beberapa negara maju.

London merupakan kota metropolitan yang 
mempunyai cukup banyak hutan kota, antara lain 
Richmond Park, Bushy Park, Regent Park, Hyde Park, 
Kensington Gardens, Greenwich Park, St. James Park, 
dan masih banyak lagi.

Richmond Park adalah hutan kota dengan 
luas 955 Ha, dan sekaligus merupakan cagar 
alam nasional dan taman konservasi. Richmond 

Park memiliki lanspace yang bervariasi, seperti 
perbukitan, area taman, padang rumput dengan 
berbagai macam flora dan fauna. hutan kota ini 
masuk dalam daftar English Heritage.

Richmond Park, hutan kota London

Bushy Park merupakan hutan kota dengan 
luas 445 Ha, dengan beragam aneka pohon dan 
hewan, bahkan ada area khusus untuk kawasan rusa 
liar. Dalam hutan kota ini juga terdapat area kolam 
pemancingan dan model kolam untuk berperahu, 
serta terdapat jalan setapak di dalam taman yang 
diapit oleh deretan pohon di kedua sisinya , yang 
akan semakin indah pada musim gugur dan musim 
dingin. Bushy Park juga menjadi tempat beberapa 
lodge dan cottage dan juga beberapa club rugby, 
hocky dan cricket. 

Bushy Park, Hutan Kota London

Hutan kota lainnya yang juga cukup luas 
adalah Regent Park dengan luas 166 Ha, yang 
menjadi tempat bermain outdoor yang terluas, 
taman bunga yang berwarna warni, yang 
sering digunakan untuk foto dan bahkan untuk 
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prewedding foto. Disamping itu juga di kawasan 
ini juga terdapat bioskop di area terbuka dan juga 
terdapat London Zoo.

Tidak hanya London, Kota Metropolitan Tokyo, 
yang dikenal dengan harga tanah yang termahal 
di dunia, juga memiliki beberapa hutan kota yang 
cukup luas, diantaranya hutan kota Yoyogi.

Hutan Kota Yoyogi, berada di kawasan 
Bisnis Shibuya-Tokyo, dengan luas 54,1 Ha. Dalam 
kawasan hutan kota ini terbagi menjadi dua 
kawasan, yaitu kawasan A yang terdiri dari Hutan 
Kota, dan Kawasan B yang terdiri dari stadion, 
panggung terbuka dan fasilitas umum lainnya. 
Akses menuju hutan kota ini didukung oleh stasiun 
Kereta Api Harajuku, stasiun Kereta Api Meiji Shrine 
dan Stasiun Shibuya. di pinggir hutan kota ini setiap 
akhir pekan anak muda biasanya memamerkan 
berbagai pakaian aneh, yang biasanya kita kenal 
dengan pakaian atau rambut gaya Harajuku/
Harajuku Style. Hutan kota Yoyogi merupakan 
hutan kota yang keempat di Kota Tokyo setelah 
Showa Memorial Park dengan luar lebih dari 200 
Ha, sedangkan hutan kota yang kedua adalah 
Taman Hama Rikyu yang berada di sekitar teluk 
Tokyo, dan hutan kota yang ketiga adalah Shinjuku 
Gyoen yang berdekatan dengan stasiun KA Sinjuku, 
yang dibangun sejak tahun 1908.

Yoyogi Park, Hutan di Tengah Kota Tokyo

Bahkan Singapura, sebuah negara yang 
sangat kecilpun mempunyai hutan kota yang 
sangat  dibanggakan, yaitu Gardens by the Bay 
dengan luas 101 Ha, yang berupa garis hijau 
mengagumkan yang terbentang di kawasan 
Marina Bay, bersebelahan dg kawasan bisnis. Di 
dalam kawasan ini terdapat kebun dengan pohon-

pohon besar yang sangat mengesankan, ada yang 
mencapai 164 kaki (sekitar 54 m), dengan canopy 
mewah, dan ada sekitar 50 ribu varietas tanaman.

Gardens by the Bay, Hutan Kota di Singapore

Pemerintah Kota New York membangun 
hutan kota dari bekas stasiun dan koridor rel KA 
yg terlantar selama bertahun-tahun, dengan 
luas 159 Ha, yang menjadi hutan kota dengan 
berbagai fasilitas bermain yang sangat menarik. 
Di Kota Paris juga dibangun hutan kota yang mirip 
dengan taman High Line di Kota New York, yang 
merupakan kawasan bekas jalur kererta api, yang 
berada di bawah jembatan Kereta Api Vincennes 
yang membentang dari Place de la Bastille ke Bois 
de Vincennes. Kebun kecil itu menjadi liar setelah 
jalur kreta api yang ditelantarkan pada tahun 1969. 
Pada tahun 1989, setelah dua puluh tahun berlalu, 
Pemerintah Kota Paris mulai menghubungkan 
jembatan dan melakukan revitalitasi terhadap 
kawasan ini menjadi hutan kota yang cantik, 
dengan luas 4,5 Ha.

Lalu bagaimana dengan hutan kota di 
Indonesia ? Rasanya kok masih jauh dari harapan. 
Misalnya di Surabaya, ruang terbuka hijau, 
kalau belum layak disebut hutan kota, justru 
cenderung berkurang, misalnya kawasan kebon 
bibit di sekitar Terminal Bratang, yang mestinya 
bisa dipertahankan dan dikembangkan menjadi 
hutan kota, justru berubah menjadi ruko, atau 
green belt yang ada di sepanjang tepian tol dari 
Gunungsari sampai Satelit telah berubah menjadi 
perumahan mewah, apartemen, pertokoan dan 
perkantoran. Bahkan beberapa tahun yang lalu 
sempat beredar isue Bonbin Surabaya mau digusur, 
sungguh memprihatinkan. Barangkali kebanggan 
Kota Surabaya sekarang tinggal hutan mangrove 
saja, tetapi karena mangrove merupakan habitat 
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pantai/laut, maka fungsinya menjadi lebih terbatas. 
Tentu kita patut berbangga, dengan ibu walikota 
sekarang ini, upaya untuk membuat taman-taman 
kita terus dilakukan, bahkan banyak koridor jalan 
menjadi sejuk dan hijau dengan adanya pepohonan 
yang rindang dan bunga2 sepanjang median jalan, 
tepian pedestrian dan juga tepian sungai. Bahkan 
beberapa bangunan dan kegiatannya dikembalikan 
kepada fungsi semula sebagai taman kota atau 
ruang terbuka hijau.

Hutan Mangrove, Surabaya

Mendorong Pengembangan Hutan Kota
Mengembangkan hutan kota bukanlah 

perkara mudah, karena di wilayah perkotaan 
sudah hampir tidak tersisa lahan kosong dengan 
luasan yang cukup luas. Masyarakat kita terlalu 
berfikir ekonomi, dengan harga lahan yang 
teramat mahal, rasanya sungguh sayang bila tidak 
menghasilkan uang. Tentu ini sangat logis, oleh 
karena itu memang pengadaan, pengembangan 
dan pemeliharaan hutan kota menjadi kewajiban 
pemerintah. Lalu, apakah pemerintah mampu? 
Tentu jawaban mampu atau tidaknya tergantung 
pada kebijakan politik. Kalau ada political will 
dari pemerintah, maka menjadi mampu, atau 
sebaliknya. memang pemerintah tidak bisa selalu 
berfikir ekonomi, karena public good services 
memang menjadi kewajiban pemerintah, bahkan 
menjadi tugas utama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 
tahun 2002 tentang Hutan Kota, Pemerintah 
telah mengamanatkan bahwa hutan kota harus 
disediakan dengan luas kumulatif sekurang-
kurangnya 10% dari luas wilayah kota, dan 
pengertian hutan kota adalah dengan luasan 
minimal perlokasi 2.500 m2 (0,25 Ha). Berdasarkan 
PP ini, fungsi hutan kota adalah untuk memperbaiki 

dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, 
meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan 
keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung 
pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. 
Tapi kiranya patut ditambahkan bahwa hutan kota 
juga bisa menjadi media untuk bersosialisasi, untuk 
melepas lelah, bahkan mengurangi stres karena 
rutinitas kerja sehari-hari. Barangkali masyarakat 
kita ini kalau refreshing terus jalan-jalan ke Mall, 
walaupun kadangkala justru menambah stress 
karena susahnya cari tempat parkir kendaraan. 
Tapi kalau kita lihat hutan dan taman kota di 
negara maju, misalnya di kota-kota sebagaimana 
yang telah disebutkan diatas, hutan kota menjadi 
tempat yang cukup favorit untuk melepas lelah, 
refreshing, bersosialisasi. Bahkan kalau kita lihat 
di taman kota dan hutan kota di Tokyo, setiap 
hari selalu ramai dengan beragam kegiatan dari 
masyarakat, misalnya ada sekelompok masyarakat 
yang mengadakan pertemuan di taman kota, group 
band pemula yang belajar bermain musik atau 
bahkan sekelompok manula berolah raga senam, 
atau pada hari libur kadang kala menjadi tempat 
kegiatan flea market.

Memang tidak murah untuk membangun 
hutan kota, tetapi kiranya harus ada saat memulai, 
coba kita perhatikan sore hari di Kota Surabaya, 
taman kota yang hanya 500 m2 pun begitu rame 
didatangi oleh warga masyarakat, atau minggu pagi 
saat CFD di Taman Bungkul yang berubah menjadi 
seperti pasar kaget. Ini bukti bahwa sesungguhnya 
masyarakat sangat merindukan adanya ruang 
terbuka, taman kota atau hutan kota sebagai 
wahana rekreasi, tempat bersosialisasi, tempat 
melepas penat, dan Surabaya sangat kekurangan 
itu. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Surabaya, 
tetapi tampaknya terjadi di hampir semua kota 
besar, terutama kota dengan penduduk lebih dari 
250.000 jiwa, jelas sangat membutuhkan hutan 
kota, taman kota atau apapun namanya.

Pemerintah Daerah memang harus lebih ketat 
dan hati-hati dalam menata dan mengembangkan 
pemanfaatan ruang kota, harus bisa menyediakan 
taman kota, hutan kota atau bentuk ruang terbuka 
lainnya, agar kawasan kota tidak penuh sesak 
oleh makhluk beton bertulang yang menyesakan 
pandangan mata, tetapi juga harus diimbangi 
dengan pepohonan, ruang terbuka hijau, yang 
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juga berfungsi sebagai resapan air, penyegar 
udara, dan tentu penjaga kualitas lingkungan yang 
dibutuhkan oleh semua orang. Rasanya akan lebih 
mendidik kalau anak-anak, atau juga orang dewasa 
kalau refreshing perginya ke taman kota atau hutan 
kota, bukan ke mall. Penyediaan hutan kota ini 
sebenarnya bisa melibatkan siapa saja, termasuk 
misalnya pihak swasta melalui mekanisme dana 
CSR, dengan lahan disediakan oleh pemerintah 
karena harga lahan perkotaan sangat amat mahal. 
Memang hanya pemerintah saja yang mampu 
menyediakan lahan untuk taman kota, bahkan bila 
perlu gedung-gedung yang sudah tidak berfungsi, 
bangunan tua, bisa diratakan lalu dijadikan taman 
kota atau hutan kota. Berani ?

Penutup
Banyak pemerintah daerah yang sudah 

menetapkan bahwa setiap developer yang 
membangun perumahan harus menyediakan 
ruang terbuka seluas prosentase tertentu, namun 

dalam perkembangannya seringkali lahan yang 
sudah disediakan tersebut banyak berubah 
fungsi, ada yang menjadi ruko, ada yang menjadi 
kantor kelurahan, ada yang menjadi balai RW 
dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kawasan 
perumahan menjadi kekurangan taman atau 
ruang terbuka hijau, dan pada akhirnya warga 
setempat yang dirugikan. Konsep ini harusnya 
dikembangkan, dan bisa saja kewajiban tersebut 
dikumulatifkan pada kawasan tertentu dengan 
luasan yang lebih besar, misalnya pada tingkat 
kecamatan, sehingga bisa mengembangkan 
hutan kota. Itu semua kembali kepada aturan 
dan penegakan hukum dan konsistensi aparat. 
Jangankan ruang terbuka kota ini bertambah luas, 
justru banyak sekali lapangan bola, misalnya itu 
tanah kas desa, berubah fungsi, diperjualbelikan, 
alih kepemilikan, dan berbagai modus lainnya. 
Tampaknya untuk mempertahankan yang ada saja 
sulit, apalagi mengembangkannya. Tapi bukan 
berarti tidak mungkin. 
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Pada bulan September 2014, pemerintah telah 
mengesahkan Undang-Undang Pemerintah 
Daerah yang baru yaitu Undang-Undang No. 

23 tahun 2014 untuk menggantikan Undang-Undang 
Pemerintah Daerah yang lama yakni Undang-Undang 
No. 32 tahun 2004. Menurut Undang-Undang 
No. 32 tahun 2004 yang menggantikan Undang-
Undang No. 22 tahun 1999 secara konseptual 
mengatur pembagian urusan dan kewenangan 
antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ 
Kota, tetapi pada Undang-Undang No. 23 tahun 
2014, sebagian besar mengatur kewenangan antara 
Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kabupaten/ Kota 
masih mempunyai beberapa kewenangan atas 
beberapa hal tetapi tidak sebesar yang diberikan 
seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 
32 tahun 2004. Kewenangan tertentu kepada 

Kabupaten/Kota misalnya di bidang kehutanan, 
kelautan, dan sumber daya mineral sesuai Undang-
Undang No. 23 tahun 2014 didesentralisasikan 
kewenangan kepada provinsi. Sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 
tahun 2014 bahwa pemberlakuan UU No. 23 tahun 
2014 adalah dua (2) tahun setelah diundangkan yaitu 
mulai Oktober 2016.

Khususnya kewenangan di bidang kehutanan 
sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 
22 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan 
Undang-Undang No. 32 tahun 2004, secara teknis 
operasional kabupaten/kota tidak diberikan 
kewenangan penyelenggaraannya. Kewenangan 
bidang kehutanan, oleh Pemerintah Pusat 
penyelenggaraannya diatur sesuai dengan fungsi 
kawasan hutan yaitu provinsi pada kawasan hutan 

Menyikapi Peran Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur Bidang Kehutanan 

Sesuai UU Tentang Pemerintahan daerah   
No 23 Tahun 2014

Oleh : Purwadi, Anggota HPK Jawa Timur

Hal 6/I-6/2017 � BAKTI RIMBA



lindung dan hutan produksi, sedangkan hutan 
konservasi tetap oleh Pemerintah Pusat dalam hal 
ini Departeman Kehutanan (sekarang Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang operasional 
di lapangan dilakukan oleh UPT (Unit Pelaksana 
Teknis) seperti Balai Taman Nasional dan Balai 
Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Kewenangan 
pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung 
oleh provinsi di pulau Jawa kecuali Daerah Istimewa 
Yogyakarta berbeda pelaksanaannya dengan provinsi 
di luar pulau Jawa, karena pengelolaannya diberikan 
kepada Perum Perhutani yang statusnya merupakan 
BUMN. 

Sebagian besar provinsi di luar pulau Jawa atas 
dasar diberikan kewenangan di bidang kehutanan 
telah membentuk organisasi perangkat daerah yaitu 
Dinas Kehutanan Provinsi, dan di tingkat kabupaten 
dibentuk Cabang Dinas Kehutanan/Kesatuan 
Pemangkuan Hutan sedang di tingkat kecamatan 
atau sesuai dengan kebutuhan di lapangan dibentuk 
Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) dan 
organisasi terkecil di lapangan dibentuk Resort 
Polisi Hutan (RPH). Model struktur organisasi 
yang dimaksud sebetulnya sudah terbentuk 
keberadaannya sejak pemerintah kolonial Belanda. 
Pertimbangan yang mendasar dan penting kenapa 
organisasi pengelolaan hutan terstruktur mulai dari 
tingkat provinsi sampai di tingkat organisasi terkecil/
di lapangan dan bersifat vertikal, hal ini tidak lain 
karena kawasan  hutan merupakan satu kesatuan 
yang utuh dan merupakan elemen  penting yang 
berpengaruh utama untuk menciptakan kelestarian 
dan fungsi daerah aliran sungai. Pembagian 
kawasan/kelompok hutan yang harus dijadikan 
sebagai dasar pembentukan unit organisasi 
pengelolaannya adalah pembagian berdasarkan 
daerah aliran sungai. Pengelolaan hutan harus 
dilakukan secara terstruktur dengan satu kebijakan 
mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat 
desa/lapangan. Kawasan hutan yang terletak pada 
satu daerah aliran sungai tetapi secara administratif 
berada di lebih dari satu kabupaten, maka kebijakan 
pengelolaannya harus sama adalah menjadi kurang 
tepat jika kawasan hutan di kabupaten yang satu 
ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung tetapi 
di kabupaten lain sebagai kawasan hutan produksi. 
Kewenangan bidang kehutanan oleh kabupaten 
sedikit banyak mempengaruhi kepada kebijakan 
kegiatan pemanfaatan hutan/ kawasan hutan dan 
kegiatan perlindungan hutan seperti kebakaran 
hutan atau illegal logging, yang kesemuanya 
berdampak kurang menguntungkan bagi kelestarian 

hutan dan optimalisasi fungsi hutan. Dari alasan 
yang fundamental tersebut maka menjadi tepat 
jika kewenangan bidang kehutanan di kabupaten 
didesentralisasikan ke provinsi sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 
2014.

Selanjutnya bagaimana aplikasi Undang-
Undang No.23 tahun 2014 di Jawa Timur khususnya 
kewenangan di bidang kehutanan oleh Provinsi. 
Peran Dinas Kehutanan Povinsi di Jawa Timur dan 
atau Dinas Kehutanan Provinsi di pulau Jawa kecuali 
di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berbeda 
dengan peran Dinas Kehutanan Provinsi di luar Pulau 
Jawa walaupun sama-sama mempunyai kewenangan 
di bidang kehutanan. Di Jawa Timur dan provinsi lain 
di pulau Jawa kecuali D.I. Yogyakarta keberadaan 
kawasan hutan telah terbagi habis kewenangan 
pengelolaannya kepada unit organisasi tertentu, 
yaitu diserahkan kepada Perum Perhutani untuk 
kawasan hutan lindung dan hutan produksi atau 
kurang lebih 22,5 % dari total luas daratan provinsi 
Jawa Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan seperti Balai Taman Nasional dan 
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk 
kawasan hutan konservasi (taman nasional, suaka 
margasatwa, cagar alam) atau kurang lebih 4,5% dari 
total luas daratan provinsi Jawa Timur sedangkan 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengelola 
kawasan hutan pelestarian alam Taman Hutan 
Rakyat R. Soerjo atau kurang lebih 1% dari total 
luas daratan provinsi Jawa Timur. Pada hakekatnya 
kewenangan pengelolaan hutan yang dimaksud 
mulai dari perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi 
sampai pengamanannya, dan kewenangan ini 
melekat dan harus dipertanggungjawabkan oleh 
unit pengelola termasuk sumber dana dan sumber 
daya manusianya, sedangkan hubungan dengan 
Pemerintah Daerah bersifat koordinasi.      
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Pembentukan UPT Dinas Kehutanan Provinsi
Menurut penjelasan Sekretaris Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada acara 
Musyawarah Daerah Himpunan Pensiunan 
Kehutanan (HPK) Jawa Timur bulan November 2016 
bertempat di Perum Perhutani Jawa Timur, bahwa 
sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang 
No. 23 tahun 2014, telah diusulkan ke Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur untuk pembentukan 
9 (Sembilan) UPT Dinas Kehutanan yang nantinya 
berkedudukan di kabupaten/kota. Sebanyak 9 
UPT ini tidak termasuk UPT Dinas Kehutanan yang 
sudah ada. Pembentukan 9 UPT Dinas Kehutanan 
Provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-
Undang No. 23 tahun 2014, secara kelembagaan 
UPT ini merupakan kepanjangan tangan fungsi Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan 
kewenangan kehutanan di daerah. Penyerahan 
personil dari kabupaten/kota yaitu yang berasal dari 
Dinas Kabupaten yang mengurusi bidang kehutanan 
ke Pemerintah Provinsi kurang lebih sebanyak 
600 orang, dan nantinya jumlah personil ini yang 
dipertimbangkan untuk mengisi kebutuhan personil 
di 9 UPT. Untuk optimalisasi fungsi UPT dan untuk 
menghindari tumpang tindih kewenangan dengan 
unit organisasi lain yang telah diserahi tugas dan 
kewenangan di bidang pengelolaan hutan di Jawa 
Timur yaitu Perum Perhutani, Balai Besar KSDA, dan 
Balai Taman Nasional seperti yang diuraikan di atas, 
ada beberapa kegiatan yang dapat dipertimbangkan 
untuk dijadikan tugas pokok oleh 9 UPT seperti yang 
diuraikan di bawah ini. Pada dasarnya kegiatan yang 
dimaksud secara teknis berada di luar kawasan hutan 
sehingga tidak mencampuri tugas/kewenangan di 
Perum Perhutani atau UPT Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, kalaupun ada terbatas dalam 
tata hubungan kerja yang bersifat koordinasi dengan 
tujuan agar kawasan hutan di Jawa Timur dapat 
optimal sebagai fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial.

1. Pembinaan Hutan Rakyat
Perkembangan pembangunan hutan rakyat 

di provinsi Jawa Timur cukup besar sehingga 
memberikan kontribusi kecukupan luas 
kawasan hutan di Jawa Timur, tercatat luas 
hutan rakyat di Jawa Timur mencapai angka 
sekitar 14% dari luas daratan provinsi Jawa 
Timur. Apabila luas kawasan hutan di Jawa 
Timur 28% ditambahkan dengan luas hutan 
rakyat 14% diperoleh jumlah angka 42%, ini 
artinya bahwa Jawa Timur telah memenuhi 
syarat minimal luas kawasan hutan sebesar 

30% dari luas daratan (sesuai Undang-Undang 
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan)

Secara umum tugas pembinaan hutan 
rakyat meliputi:
a. Penyuluhan teknik budidaya tanaman hutan 

rakyat yang meliputi teknik penanaman, 
pemilihan bibit/jenis tanaman, pembuatan 
persemaian, pemeliharaan, pemberantasan 
hama dan penyakit serta proses yang benar 
cara penebangan dan pembagian batang. 
Penyuluhan dapat digunakan dengan 
berbagai media yang ada.

b. Sebagai mediator/fasilisator antara petani 
dengan pemilik industri yang menggunakan 
bahan baku kayu atau pelaku usaha lainnya 
dengan tujuan untuk pemasaran kayu dari 
hutan rakyat, antara lain dalam bentuk 
membuat sentral-sentral pemasaran kayu 
rakyat (contoh di kabupaten Bangkalan 
telah ada pasar kayu rakyat dalam bentuk 
kayu gergajian dengan berbagai ukuran), 
temu usaha antara petani hutan rakyat dan 
pengusaha.

c. Mengarahkan agar dapat dibentuk kebun 
bibit kualitas unggul yang dikelola langsung 
oleh pemilik hutan rakyat. 

d. Membentuk dan membina Kelompok Tani 
Hutan Rakyat, hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah penyampaian informasi 
yang berkaitan dengan kegiatan hutan 
rakyat.

e. Penjelasan yang berkaitan dengan penata-
usahaan kayu hutan rakyat. 

2. Pembinaan dan monitoring industri primer 
hasil hutan

Di beberapa daerah di kabupaten/ 
kota sejalan dengan perkembangan 
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hutan rakyat dan kebutuhan masyarakat 
terhadap hasil hutan berupa kayu baik 
untuk pembangunan rumah atau industri, 
masih ada penggergajian-penggergajian 
kayu dengan bahan baku kayu bulat skala 
kecil milik perorangan belum tercatat dan 
memiliki perijinan yang resmi. Agar terjadi 
keseimbangan antara produksi kayu hutan 
rakyat dengan jumlah  kayu rakyat yang 
dibutuhkan industri penggergajian, maka 
perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:
a. Penyuluhan ketentuan peraturan per-

undangan yang berkaitan dengan perijinan 
industri primer hasil hutan kayu.

b. Memfasilitasi para Industri Primer yang 
menggunakan bahan kayu bulat skala 
menengah/kecil untuk memperoleh 
sertifikasi verifikasi legalitas kayu baik secara 
individu atau kelompok.

c. Bekerja sama dengan Dinas Perindustrian 
membentuk sentra pengrajin kayu seperti 
di kabupaten Pasuruan dan kabupaten 
Bojonegoro, hal ini mungkin dapat 
dilaksanakan pada daerah-daerah penghasil 
kayu rakyat yang cukup besar seperti di 
kabupaten Pacitan atau di kabupaten-
kabupaten di pulau Madura.

3. Koordinasi pengelolaan hutan oleh Perum 
Perhutani dan UPT Kementerian LHK

Ada beberapa alternatif kegiatan yang 
dapat dikoordinasikan antara UPT dengan 
Perum Perhutani di tingkat KPH/ Adm Perum 
Perhutani atau UPT Kementerian LHK (Balai 
Taman Nasional dan Balai Besar KSDA) di 
tingkat kabupaten yakni:
a. Koordinasi atau kerjasama dalam 

pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 
misalnya dalam bidang penyuluhan, 
pengamanan hutan, budidaya tanaman di 
bawah tegakan.

b. Kerjasama dalam bidang pembinaan 
generasi muda agar dapat peduli/cinta 
terhadap kelestarian lingkungan seperti 
Bina Cinta Alam, pramuka Saka Wana Bhakti. 
Generasi muda yang dimaksud seperti para 
pelajar/mahasiswa atau generasi muda 
lainnya yang tergabung dalam Kelompok 
Pecinta Alam atau LSM yang bergerak di 
bidang lingkungan.

c. Bersama-sama dengan pengelola hutan 
(Adm Perhutani dan UPT kementerian LHK) 

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten atau dengan instansi lainnya  di 
kabupaten, agar program bidang kehutanan 
dapat dukungan dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten setempat.

Dukungan Dana Operasional
Pada umumnya yang selalu menjadi persoalan 

bagi suatu organisasi di pemerintahan untuk 
melakukan program-programnya adalah sumber 
anggaran, demikian pula kemungkinan yang terjadi 
di 9 UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Untuk 
melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
9 UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tentunya 
dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Timur. 
Ada alternatif untuk memperoleh peningkatan 
pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur dari sektor 
kehutanan di Jawa Timur yakni:
a. Mengembangkan obyek wisata alam di Tahura 

R. Soerjo yang sekarang belum dikembangkan 
seperti di air terjun Wonosalam Jombang. 
Pembangunan obyek wisata alam akan diperoleh 
penerimaan untuk PAD Jawa Timur yaitu dari 
retribusi karcis masuk obyek wisata alam.

b. Sesuai dengan peraturan yang ada bahwa alokasi 
pembagian penerimaan dari PSDH (Provisi 
Sumber Daya Hutan) adalah 20% disetor ke 
kas Bendahara Umum Negara, 80% dibagi 16% 
Pemerintah Pusat, 32% Pemerintah Provinsi, dan 
32% Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi. 
Mengingat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 
tahun 2014 Kabupaten/Kota kewenangan bidang 
kehutanan didesentralisasi ke Provinsi, maka 
dapat dipertimbangkan diusulkan ke Pemerintah 
Pusat agar pembagian penerimaan pendapatan 
dari PSDH untuk kabupaten/kota tidak sebesar 
32% tetapi dikurangi untuk ditambahkan alokasi 
pembagian ke provinsi.

Tambahan Keterangan
Harapan penulis kiranya para pembaca dapat 

memberikan sumbang pemikiran untuk optimalisasi 
tugas-tugas 9 UPT Dinas Kehutanan, apabila ada 
pemikiran-pemikiran baru kegiatan yang dapat 
dilaksanakan termasuk pemikiran kegiatan tersebut 
diatas ternyata belum termuat dalam tugas pokok 
dan fungsi UPT seperti yang diatur dalam Perda 
atau Pergub dapat diakomodasi dalam tugas 
pokok dan fungsi UPT yang bersifat fleksibel yang 
lazimnya dimuat dalam Perda atau Pergub yaitu 
melaksanakan tugas lainnya dari Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi.
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Oleh: Batas Pohan

1. Pendahuluan
Dalam  “farewell address to a Joint Session of 

Congress”  pada  tanggal 19 April 1951 Jenderal Douglas 
MacArthur, menyampaikan kata-kata perpisahan yang 
sangat populer antara lain sebagai berikut:  “The world 
has turned over many times since I took the oath on the 
plain at West Point, and the hopes and dreams have long 
since vanished, but I still remember the refrain of one 
of the most popular barracks ballads of that day which 
proclaimed most proudly that  old soldiers never die; 
they just fade away.” Douglas MacArthur atau Jenderal 
MacArthur adalah Jenderal Amerika lulusan Akademi 
Militer West Point yang memainkan peran penting 
dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II.  

Douglas MacArthur juga menyimpan kisah di 
Papua yaitu pada Perang Pasifik yang merupakan 
bagian dari Perang Dunia II. Douglas MacArthur, 
jenderal besar Amerika Serikat tersohor dengan strategi 
‘Loncat Katak’, antara tahun 1941-1945.  Sang jenderal 
ternyata menyusun strategi perang menghadapi 
balatentara Jepang dari atas Puncak Ifar, gunung yang 
masuk wilayah Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, 
Provinsi Papua. Pasukan Sekutu membangun markas 
dan Tugu MacArthur di Ifar Gunung yang berjarak 
sekitar 15 menit dari Bandara Sentani atau 1 jam dari 
Kota Jayapura. Pasukan sekutu memenangkan perang 
melawan fasisme Jepang. Ucapan Jenderal MacArthur 
yang terkenal sebagaimana disebut di atas, yakni ‘Old 
soldiers never die, they just fade away’.

“Fade away” dapat diartikan mundur per lahan–
lahan, tetapi masih menjadi tempat berkonsultasi 
memberikan masukan tanpa ikut lagi dalam urusan 
keputusan. “Fade away” bukan karena “mutung”, karena 
kecewa kemudian menyingkir sehingga tidak dapat 
dikatakan “fade” karena langsung “away”.  Namun 
apabila harus berbicara, hendaknya hanya memberi 
pertimbangan, petuah dan pedoman. Seumpama 
matahari sudah hampir terbenam, hidup tidak akan 
lama lagi, karena dalam kehidupan ini jarang yang 

PURNA TUGAS RIMBAWAN
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berumur seratus tahun,oleh karena itu wariskan 
bekal kepada yang lebih muda. Sesungguhnya masa 
purna bhakti tidak mengakhiri pengabdian seorang 
prajurit kepada bangsa dan negaranya, namun akan 
terus berlangsung selama hayat dikandung badan, 
sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh 
Douglas McArthur di atas ”The old soldier never die they 
just fade away”. 

2. Usia Pensiun dan Faktor Psikologisnya
Hanya 7% pekerja Indonesia yang menyiapkan 

masa pensiun dengan cermat, sisanya 93% belum 
mempunyai bayangan hidup sesudah pensiun. 
Sejumlah survei menunjukkan orang Indonesia buruk 
dalam perencanaan hidup. Rezeki diyakini sudah ada 
yang mengatur. Jika kalimat ini disertai dengan ikhtiar 
yang cermat dan sistematis akan punya makna. Ikhtiar 
yang sungguh-sungguh (sebab Tuhan tidak akan 
mengubah nasib kaum yang tidak mau mengubah 
nasib dirinya sendiri). Kalimat itu sering diucapkan 
sekedar sebagai bentuk “pelarian dari kenyataan hidup 
yang pahit”, untuk menghibur diri yang kosong makna, 
sebab belum disertai dengan hitungan bagaimana 
hidup setelah pensiun. Kalimat yang terkesan bijak ini 
sering digunakan menutupi ketidakmampuan dalam 
melakukan perencanaan keuangan yang sistematis.

Banyak orang berusia di atas 60 tahun masih 
tetap gesit bekerja walaupun di outdoor seperti kerja 

pembersihan jalan dan sejenisnya. Indonesia memiliki 
banyak orang yang akan memasuki usia pensiun 
dan umumnya mulai tidak produktif. Sangat ironis 
dengan fakta yang ditemui di Jepang, dalam usia 60-an 
masih tetap gesit bekerja, bukan menikmati pensiun 
dan tidak produktif. Pensiun bukan berarti berhenti 
berkarya, masih banyak tempat berkarya dan ladang 
amal. Dengan semakin bertambahnya usia, jangan 
sampai menjadi beban psikologis. Banyak sekali yang 
menjelang pensiun malah stres, setelah pensiun 
kemudian kesehatan memburuk dan hidup semakin 
sulit, disebabkan belenggu psikologis pensiun yang 
akhirnya berdampak pada pola pikir, pola hidup dan 
pola kerja sehingga memperburuk kondisi kesehatan 
dan kejiwaan.

Sebenarnya aset termahal dalam hidup ini 
adalah kematangan pribadi. Pensiun tidak menjadi 
masalah bila pribadi jauh lebih berkualitas, justru 
akan memperjelas pribadi sesungguhnya. Kemuliaan 
hakiki adalah sejauh mana hidup mempunyai makna 
dan nilai bagi peradaban dan kesejahteraan umat 
manusia. Karena itu bagaimana upaya agar hidup 
yang sekali-kalinya ini mempunyai nilai manfaat yang 
sebesar-besarnya. Semoga kearifan demi kearifan 
dapat diperoleh agar kekayaan termahal dalam hidup, 
yakni perubahan menjadi semakin matang, dewasa, 
penuh manfaat, cemerlang dengan keikhlasan, serta 
meninggi dengan kerendahan hati. Penuaan dan usia 
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yang terus bertambah tidak bisa dihindari. Untuk para 
pegawai yang menghabiskan seluruh masa kerjanya 
di sebuah institusi, masa pensiun menjadi saat-saat 
yang dinantikan sekaligus dikhawatirkan. Tidak hanya 
subyek yang bersangkutan, anggota keluarga pun ikut 
cemas karena hal ini bisa berujung pada depresi. Masa 
pensiun menghadapi kekhawatiran tentang apa yang 
bakal dilakukan untuk membuat hidup tetap berarti.
Namun tidak perlu terlalu khawatir, karena penelitian 
menunjukkan bahwa orang yang pensiun secara 
sukarela pada usia yang telah ditetapkan memiliki 
kehidupan pensiun yang sehat dan bahagia dibanding 
yang pensiun dini karena alasan khusus. Pensiun 
hanyalah soal umur, namun kemampuan untuk bekerja 
tidak terbatas oleh hal tersebut. Terus bekerja adalah 
solusinya, karena penelitian menunjukkan bahwa 
orang yang tetap sibuk tidak mudah depresi. Masa 
pensiun adalah suatu tahapan penting kehidupan 
manusia,  jika digambarkan dalam grafik akan terlihat 
seperti kurva normal, dari nol akan naik hingga titik 
puncaknya, hingga akhirnya kembali ke nol lagi, dari 
lemah, kuat, hingga kembali melemah lagi. 

Setiap orang tentu ingin memiliki masa tua yang 
bahagia, masa tua yang tenang, tidak perlu capek 
bekerja lagi karena kondisi juga membatasi, terutama 
fisik. Bagi sebagian orang, pensiun merupakan saat   
untuk mengundurkan diri dari pekerjaan yang telah 
dijalaninya selama ini, lalu mempunyai banyak waktu 
untuk menikmati hidup sambil melakukan aktivitas 
ringan seperti berkebun, kegiatan sosial dan momong 
cucu. Konsep ini belum 

tentu cocok untuk sebagian orang karena setelah 
pensiun justru semakin sibuk mengurusi usahanya 
sendiri atau bekerja di tempat lain. Yang tadinya hanya 
bekerja 9 jam sehari, justru setelah pensiun menjadi 12 
jam atau lebih. Pensiun lalu diberi arti sebagai berhenti 
dari bekerja pada orang lain, dan kemudian bekerja 
pada dirinya sendiri. Dalam hal ini pensiun tidak 
tergantung usia. Lantas model pensiun seperti apa 
yang akan dipilih, tergantung keadaan dan persiapan 
masing-masing. Ada orang yang setelah pensiun harus 
bekerja lagi karena keadaan ekonomi, tetapi ada juga 
orang yang bekerja lagi karena tenaga dan pikirannya 
masih dibutuhkan. Banyak pilihan kegiatan yang 
menghasilkan uang maupun yang tidak menghasilkan 
uang, semua tergantung pilihan dan persiapan. 
Pensiun lebih pada kerja-kerja nafkah bukan kerja-kerja 
kebaikan yang memang sepatutnya menjadi kerja-
kerja utama kehidupan manusia. Pensiun menjadi 
suatu keniscayaan karena dipaksa oleh kelaziman 
dalam kerja nafkah yang memang dibatasi oleh waktu.
Waktu membuat manusia digerogoti oleh usia, tenaga 
semakin berkurang, fikir semakin tidak tajam, daya 
ingat semakin luntur dan mobilitas semakin rendah. 
Kondisi ini membuat manusia harus mengalah untuk 
tidak selalu berada dalam pusaran dunia kerja.

Masa tua menjadi pembenaran bagi mayoritas 
orang untuk menikmati dunia dengan segala 
fasilitasnya. Justifikasi ini sebagai kompensasi dari 
kesibukan yang telah dilakukan pada masa produktif, 
dimana waktu kerja menyita waktu dengan kesibukan 

karir, bisnis dan lain-lain. Dan 
masa tua akhirnya menjadi 
tempat yang pas untuk 
relaksasi secara total. Bahkan 
ada yang berpendapat bahwa 
masa tualah yang paling 
optimal untuk berkonsentrasi 
beribadah, karena waktu luang 
begitu lapang. Konsep hidup 
seperti ini sadar atau tidak 
telah menjadi konsep banyak 
orang yang memiliki pengaruh 
sangat besar bagi hidup dan 
kehidupan, serta membuat 
banyak orang semakin akrab 
dengan kemegahan dunia 
dan nilai-nilai hedonisme  
yang membentuk keyakinan, 
filosofi dan paradigma hidup. 
Konsep pensiun sejati adalah 
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konsep pensiun yang hanya terbatas pada kerja mencari 
nafkah yang memang terbatasi oleh usia,namun kerja 
kebaikan sebaiknya tidak mengenal konsep pensiun. 
Momentum berhenti dari kerja nafkah menjadi saat 
memaksimalkan kerja kebaikan pada tingkat akselerasi 
puncak. Bagi yang menganut konsep pensiun pada 
semua jenis kerja, sangat tidak mungkin mendapatkan 
kerja kebaikan pada tingkat kuantitas dan kualitas 
yang tinggi, mengingat permulaan kerja itu boleh jadi 
baru dilakukan setelah berhenti dari kerja nafkahnya.
Pada dasarnya kerja kebaikan dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu kerja kebaikan yang bersifat ibadah 
dan kerja kebaikan berupa amal shaleh kepada sesama 
manusia dan atau makhluk hidup lainnya. Kedua 
kerja kebaikan ini idealnya telah dilatih dan kemudian 
konsisten dilaksanakan, dan semakin meningkat baik 
kuantitas dan kualitas seiring dengan bertambahnya 
usia, dan kemudian sampai pada puncaknya ketika 
memasuki hari tua yang penuh dengan kebijaksanaan 
(wisdom), pengetahuan, pengalaman dan keluangan 
waktu.

Konsep hidup di masa tua yang terbungkus dalam 
kata pensiun sering juga menyesatkan. Kata pensiun 
cenderung memberikan kesan pasif, pensiunan hari-
harinya penuh dengan rehat dan penikmatan sisa 
hidup. Masa pensiun identik dengan kehidupan yang 
tenang, bercanda dengan cucu, wisata ke pelosok 

daerah, menikmati simpanan hari tua, adalah kesan 
yang tidak terpisahkan dengan masa pensiun. 
Citra yang kemudian menjadi keyakinan seseorang 
dalam tahapan hidupnya, yang mencerminkan akhir 
kehidupan di puncak perjuangan hidup. Mari hidupkan 
kembali gaya hidup ini, agar generasi tua tidak lagi 
tersisih dari hiruk pikuk kehidupan. Tetapi generasi 
yang berada di puncak sistem sosial kemanusiaan, 
menjadi referensi kebijaksanaan (wisdom), menjadi 
inspirasi kebaikan, menjadi pembina generasi muda 
yang bersemangat dan dinamis.

Ketika pensiun melakukan hobi atau berlibur 
sepertinya menyenangkan, tetapi kalau ingin mencari 
tantangan lebih, mungkin saatnya mencari pekerjaan 
paruh waktu. Menurut survey Merril Lynch Bank of 
America Corp beberapa waktu lalu, 72 persen orang 
berusia 50 tahun atau lebih ingin tetap bekerja setelah 
pensiun. Setengah dari jumlah pekerja yang pensiun 
bahkan telah memikirkan hal tersebut menjelang 
masa pensiun. Alasan paling utama memilih bekerja 
kembali adalah untuk kesehatan mental dan 
mendapat tambahan penghasilan. Selain paruh 
waktu, para pensiunan mencari pekerjaan yang masih 
berhubungan dengan pengalaman kerjanya, antara 
lain: 

1. Dosen. Karena tidak perlu membutuhkan gelar 
Ph.D untuk mendapatkan pekerjaan ini. Pengalaman 
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kerja yang baik bisa menempati posisi dosen. Gajinya 
biasa saja, tapi bisa memiliki keuntungan dari segi 
waktu yang fleksibel. Banyak pendidikan online populer 
saat ini dan mudah menjelajahinya. 

2. Konsultan berbasis proyek. Banyak perusahaan 
membutuhkan konsultan untuk membantu proyek 
dari mulai bidang hukum, pemasaran, hingga 
manajemen proyek. Pensiunan sangat cocok bekerja 
sebagai konsultan karena memiliki pengalaman kerja 
bertahun-tahun. Gajinya lumayan menggiurkan. 
Tarifnya berdasarkan jam dan  termin proyek. Jaringan 
dari rekan kerja lama, alumni sekolah, kelompok 
industri bisa menjadi kunci masuk mendapatkan 
pekerjaan ini. 

3. Akuntan. Meskipun pekerjaan ini paling tidak 
menarik, tapi banyak perusahaan memberikan posisi 
paruh waktu untuknya.Niki Badminton, direktur 
Freelancer.com untuk Amerika Utara mengatakan, gaji 
pekerja akuntan paruh waktu lumayan layak. Gajinya 
mencapai US$ 17 per jam untuk mereka yang memiliki 
pengalaman banyak dan bisa menggunakan teknik 
akuntansi yang rumit. 

4. Koordinator acara atau  event organizer. 
Meskipun tidak memiliki karir sebagai perencana 
sebuah acara, namun ketika berumur 50 tahun lebih 
pasti merencanakan banyak peristiwa dalam hidup. 
Mengatur acara pernikahan keluarga, pesta ulang tahun, 
dan banyak lagi bisa menjadi kekayaan pengetahuan 
yang berguna untuk pekerjaan koordinator acara. 
Namun perlu memiliki jaringan pertemanan, keluarga, 
dan media sosial yang kuat untuk memulainya. Sebagai 
permulaan, bisa memberikan jasa secara gratis, 
sebelum mendapatkan upah yang lebih baik. 5. Guru 
les. Pendiri perusahaan karir WORKS, Nicole William 
mengatakan, menjadi guru les adalah pilihan terbaik 
untuk pensiunan. Jamnya fleksibel dan bisa bekerja 
di dekat rumah sambil membantu anak-anak muda.
Dapat mengajar mata pelajaran di sekolah, menulis, 
piano, sepak bola, dan lainnya. Gajinya bisa sangat 
mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tergantung 
dari pengalaman dan ketrampilan.  

3. Tantangan Tugas Rimbawan
Ilmu kehutanan lahir ribuan tahun yang lalu saat 

Kerajaan Babylonia mengalami kejayaan sekitar 3.000 
tahun SM. Kerajaan ini menjadi super power lebih dari 
30 abad, dan sebagai negara maju Babylonia telah 
mengenal perdagangan di dalam maupun luar negeri.
Salah satu komoditas perdagangan adalah kayu yang 
ditebang dari hutan alam. Di dalam ilmu kehutanan 

cara memungut kayu dengan menebang hutan alam 
dinamakan penambangan kayu (timber extraction). 

Penambangan kayu di Babylonia berlangsung 
selama 2.500-3.000 tahun, dan Ilmu pengetahuan 
tentang hutan dan kehutanan terakumulasi selama 
jangka waktu yang sangat lama, antara lain Ilmu 
yang berkaitan dengan menebang pohon, mengolah 
kayu, dan mengangkutnya ke konsumen. Karena 
hutan masih luas sedang permintaan masih rendah, 
hutan yang ditebang sempat tumbuh menjadi hutan 
sekunder, dan pada usia tertentu hutan alam sekunder 
ini akan menyamai hutan alam primer (virgin forest). 
Hutan alam sekunder ditebang lagi setelah ratusan 
tahun, mungkin sampai 300 tahun atau lebih. Akan 
tetapi dengan terus bertambahnya luas hutan yang 
ditebang, usia hutan sekunder yang ditebang pada 
rotasi berikutnya semakin lama semakin pendek. 
Ketika rotasi tebang hutan kurang dari 100 tahun, 
formasi yang mirip virgin forest belum tercapai, dan 
permudaan hutan semakin tidak menunjukkan hasil 
seperti semula. Singkatnya, semakin pendek rotasi 
tebang, permudaan alam menjadi kurang memuaskan. 
Oleh karena itu selama 500 tahun terakhir, hutan alam 
di Babylonia mengalami deforestasi, yang berakhir 
dengan kehancuran hutan alamnya.

Hal 14/I-6/2017 � BAKTI RIMBA



Penebangan hutan alam di Eropa lebih ber-
kembang karena potensi hutan alam di Eropa lebih 
tinggi dan akses dari hutan ke pusat industri pengolahan 
lebih baik. Sama dengan di Babylonia, permudaan hutan 
bekas tebangan hanya diserahkan kepada alam, yang  
awalnya cukup memuaskan, tetapi setelah berjalan 10 
abad mulai terjadi kerusakan, karena laju penebangan 
melampaui kecepatan permudaan alam. Pada abad ke-
10 sudah dirasakan adanya kerusakan hutan di seluruh 
wilayah. Karena pendidikan masyarakat sudah lebih 
berkembang dibanding era Babylonia, masyarakat 
Eropa sudah mampu mengidentifikasi permasalahan 
yang dihadapi. Hasilnya, sekitar abad ke-10 muncul 
wacana asas kelestarian hasil (sustanined yield 
principal) di antara stake holders kehutanan di Jerman, 
khususnya dari kalangan pemilik industri perkayuan. 
Pelan namun pasti, para pengelola hutan di Eropa 
Tengah mulai menemukan bentuk pengelolaan hutan 
yang diinginkan untuk mewujudkan asas kelestarian 
hasil. Perkembangan Ilmu dan Pendidikan Kehutanan 
di Jerman mulai berkembang lebih pesat lagi berkat 
karya tulis para akademisi. Dimulai oleh COTTA yang 
menerbitkan buku Petunjuk Silvikultur, metoda 
pengaturan hasil yang dipakai oleh para pengusaha 
hutan terus diterbitkan. 

Pada abad ke-19 beberapa metoda pengaturan 
hasil untuk menghitung etat tebangan yang dapat 
menjamin terwujudnya asas kelestarian hasil telah 
dikenal masyarakat, seperti metoda HUNDESHAGEN, 
metoda Austria, metoda Perancis, bahkan juga metoda 
yang paling sederhana, yaitu Vak Werk Methoda. 
Metoda lain yang lahir kemudian dan lebih canggih 
adalah metoda Periodic Block oleh COTTA, Shelterwood 
System dan metoda BIOLLEY (rimbawan Austria). 
Kemudian muncul metoda VON MANTEL yang terkenal 
dengan konsep hutan normal.  Perkembangan ilmu 
perhitungan etat menuntut dukungan dari cabang-
cabang ilmu pendukungnya, diantaranya adalah 
Ilmu Ukur Kayu, Inventore Hutan, Sistem Silvikutur, 
Eksploitasi Hasil Hutan dan Tata Hutan. Kelima cabang 
ilmu tersebut hanya diajarkan di pendidikan kehutanan, 
baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi. 
Di samping menjadi ciri khas foresters, lima cabang 
ilmu dan ilmu Perhitungan Etat merupakan syarat 
minimal untuk merancang pengelolaan hutan lestari 
(forest engeneering). Kelebihan rimbawan dalam hal 
pengelolaan hutan lestari adalah dimilikinya keenam 
ilmu dasar kehutanan tersebut.

Pendidikan kehutanan di Indonesia baru 
mulai pada awal abad ke-20; Pengalaman panjang 

mengelola hutan jati di Jawa telah terakumulasi 
dalam pengetahuan yang banyak. Peranan tenaga 
kerja profesional yang terlibat merupakan salah satu 
faktor utama yang menentukan, baik jumlahmaupun 
kualitas. Pada jaman kolonial, hutan telah mempunyai 
sumbangan penting dalam perekonomian. 
Pengelolaan hutan pada awal kemerdekaan berbekal 
tenaga rimbawan yang melanjutkan pengelolaan 
hutan tanaman jati di Jawa dan membuka hutan alam 
di luar Jawa. 

Rimbawan Indonesia belum berhasil seperti 
rimbawan Eropa khususnya Jerman yang berhasil 
membangun kembali hutan alam yang rusak akibat 
ekstraksi kayu selama penjajahan Romawi. Oleh karena 
itu sampai sekarang rimbawan Eropa mendapat tempat 
tersendiri di hati masyarakat, karena dianggap berhasil 
menghindari terulangnya tragedi Mesopotamia, 
dimana hutan lebatnya hancur dan berubah menjadi 
padang pasir atau padang rumput, oleh praktek 
ekstraksi kayu selama kejayaan kerajaan Babylonia. 
Rimbawan Indonesia,  masih perlu menunjukkan karya 
nyata dalam mengelola hutan tropika basah yang 
luasnya lebih dari 100 juta hektar. Tantangan rimbawan 
Indonesia untuk mewujudkan hutan lestari merupakan 
target yang tidak habis-habisnya mengingat kendala 
pengelolaan hutan yang terus bertambah.

4. Penutup
Pensiunan menghadapi tiga hal secara bersamaan, 

yaitu kesehatan menurun, kesulitan financial, dan post 
power syndrome. Namun sebagai insan yang beriman, 
semua aktivitas adalah ibadah. Kegelisahan yang 
timbul disebabkan kurangnya ilmu, dan keengganan 
beribadah, padahal hidup ini didesain untuk ibadah. 
Karir kehidupan bisa optimal bila menyempurnakan 
ibadah dan sebagai khalifah berkiprahlah di dunia ini 
dengan karya terbaik, eksploitir lahir bathin agar bisa 
melakukan dan mempersembahkan karya terbaik.  
Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak 
manfaatnya bagi yang lain, dan tingkat keberuntungan 
dapat dilihat dari sampai sejauh mana perjuangan 
hidup ini memberikan manfaat bagi orang lain. 
Sesungguhnya  Tuhan  selalu memberikan yang terbaik 
karena Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha 
Penyayang. Belajar itu seumur hidup, maka teruslah 
belajar walaupun bukan pendidikan formal agar 
ucapan Douglas MacArtur dapat diterapkan dalam 
bidang Kehutanan menjadi The Old Forester Never Die, 
They Just Fade Away. Semoga ada manfaatnya.

BAKTI RIMBA � Hal 15/I-6/2017



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 
Keberagaman kenampakan alam yang mem-

bentang dari Sabang hingga Merauke membentuk 
berbagai tipe habitat dan ekosistem yang berbeda-beda 
mampu membentuk suatu pemandangan alam yang 
indah. Hal ini merupakan suatu potensi wisata yang dapat 
digunakan untuk memikat hati para wisatawan. Kawah 
Ijen, Gunung Bromo, Pantai Kuta, Taman Laut Bunaken, 
dan Kepulauan Raja Ampat merupakan contoh dari wisata 
alam Indonesia yang menjadi favorit bagi wisatawan 
lokal maupun mancanegara. Namun selain obyek wisata 
tersebut, Indonesia masih memiliki potensi wisata yang 
masih belum tergali (Fandeli, 1999). 

Beberapa tahun belakangan ini, wisata alam 
di Indonesia sedang naik daun. Jumlah wisatawan 
semakin bertambah pada wisata jenis ini. Gencarnya 
pembangunan di kota dan tekanan zaman membuat 
manusia harus berkutat dengan segala rutinitas yang 
berpengaruh terhadap keinginan akan suasana alami 
yang dapat menenangkan. Tingginya peminat wisata alam 

membuat pemerintah dan masyarakat terus berusaha 
untuk menggali potensi wisata alam yang dimiliki 
Indonesia. Label “belum terjamah” membuat suatu wisata 
alam makin diminati sehingga mendorong dibukanya 
destinasi wisata alam yang baru. Kenampakan alam di 
Indonesia yang beragam menjadi faktor pendukung 
bagi masyarakat ataupun pemerintah untuk melakukan 
eksplorasi terhadap kawasan wisata alam. 

Jawa Timur juga tidak ketinggalan dalam 
mengembangkan potensi wisata alam yang dimilikinya. 
Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo yang terletak di 
Kabupaten Pacitan merupakan daya tarik wisata baru yang 
tengah berkembang dalam persaingan kepariwisataan di 
Indonesia. Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo ini adalah 
dua destinasi wisata yang saling berkaitan sebab Sungai 
Maron yang mendapat julukan “The Indonesia’s Amazon” ini 
akan bermuara di Pantai Ngiroboyo. Aliran sungai ini berada 
di tengah kawasan hutan rakyat milik warga setempat. Hal 
tersebut merupakan potensi alam yang membuat warga 
sekitar mengembangkan wisata susur sungai sekaligus 
menampilkan keasrian hutan yang membentuk kesatuan 
ekosistem yang masih alami, sehingga hampir serupa 
dengan keadaan di Sungai Amazon, Amerika Selatan. 

Perencanaan Interpretasi Alam dengan 
Sistem Informasi Geografis Sebagai Sarana

Edukasi dan Mitigasi Risiko Degradasi Ekosistem 
Dalam Ekowisata Perairan Maron - Ngiroboyo 

di Pacitan
Oleh: 

Meinata A (1) Mawarni A.A. (2) Rachmawati F.D. (3) Purnama R.A. (4) Phenomenon S.P. (5)
Juara 1 Kategori Mahasiswa Lomba Karya Tulis Dishut Prov. Jatim Tahun 2016

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
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Wisata susur sungai yang bermuara ke pantai 
membuat Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo merupakan 
daya tarik dari wisata ini. Pertemuan sungai (perairan 
darat) dan pantai (perairan laut) membentuk zona eustaria 
(perairan payau) yang membedakan wisata ini dengan 
wisata pesisir pantai lain khususnya di Jawa Timur. Televisi 
lokal maupun nasional telah banyak meliput keindahan 
Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo. Keunikan ekosistem 
dan dibantu dengan publikasi media massa membuat 
Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo akan mengalami 
peningkatan wisatawan dalam beberapa tahun ke depan. 
Peningkatan jumlah wisatawan akan berdampak positif 
bagi perekonomian warga sekitar namun juga dapat 
memberikan dampak negatif dari aspek ekologi. Sikap 
wisatawan lokal yang seringkali meremehkan kelestarian 
alam juga akan memperparah kondisi tersebut. Sikap 
meremehkan ini muncul karena keterbatasan edukasi bagi 
para wisatawan mengenai dampak kegiatan wisata yang 
mereka lakukan. Rendahnya edukasi wisatawan ini telah 
terbukti nyata menurunkan daya dukung lingkungan dan 
ekosistem di beberapa kawasan wisata alam yang berada 
di Indonesia, termasuk Jawa Timur. 

Kemungkinan akan terjadinya penurunan daya 
dukung lingkungan di Sungai Maron dan Pantai 
Ngiroboyo secara langsung akan mengancam eksistensi 
keanekaragaman hayati. Upaya pencegahan terhadap 
kemungkinan tersebut harus dilakukan agar aspek 
ekologi dan ekonomi dapat berjalan beriringan 
dalam pengelolaan kawasan wisata ini, salah satunya 
dengan perencanaan interpretasi alam khususnya jalur 
interpretasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan 
penelitian yang berjudul, “Perencanaan Interpretasi Alam 
dengan Sistem Informasi Geografis sebagai Sarana Edukasi 
dan Mitigasi Risiko Degradasi Ekosistem dalam Ekowisata 
Perairan Maron-Ngiroboyo.” 

1.2  Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut;
1. Bagaimana peran jalur interpretasi alam dengan 

Sistem Informasi Geografis sebagai sarana edukasi 

dan mitigasi risiko degradasi ekosistem di ekowisata 
perairan Maron-Ngiroboyo dan ekowisata perairan 
Maron-Ngiroboyo? 

2. Bagaimana membuat rancangan jalur interpretasi 
alam dengan Sistem Informasi Geografis di ekowisata 
perairan Maron-Ngiroboyo? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut;
1. Menyusun rancangan jalur interpretasi alam untuk 

sarana edukasi bagi para wisatawan di ekowisata 
perairan Maron-Ngiroboyo. 

2. Mengetahui pembuatan rancangan jalur inter pretasi 
alam dengan Sistem Informasi Geografis di ekowisata 
perairan Maron-Ngiroboyo. 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mampu memberikan arahan kepada masyarakat 
khususnya masyarakat sekitar untuk mulai 
memperhatikan aspek edukasi bagi para wisatawan 
dalam mengelola kawasan wisata alam sehingga 
dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa 
kehilangan fungsi ekologisnya. 

2. Mampu memberikan input kepada pemerintah 
tentang keadaan dan kendala yang dihadapi dalam 
pengelolaan wisata alam sehingga dapat dijadikan 
pertimbangan untuk merumuskan tindakan dan 
kebijakan yang tepat sesuai kondisi di lapangan. 

BAB II
LANDASAN TEORI DAN KONDISI SAAT INI

2.1 Potensi Daya Dukung Ekowisata Perairan di 
Kawasan Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo 
Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah 

yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur 
pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-
usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan 
pendapatan masyarakat lokal. (Permendagri No. 33/2009 
Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata)
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Sektor pariwisata yang merupakan salah satu 
sumber devisa negara yang sangat penting, namun 
di satu sisi ternyata kegiatan industri pariwisata juga 
melahirkan sejumlah dampak negatif, seperti merosotnya 
kualitas lingkungan hidup akibat jumlah sampah yang 
meningkat seiring dengan bertambahnya populasi 
wisatawan, tergesernya budaya lokal dari berlebihnya 
intervensi manusia dengan latar belakang budaya yang 
berbeda-beda, serta kesenjangan sosial ekonomi di 
antara masyarakat. (Susyanti, 2013)

Permintaan pariwisata berpengaruh terhadap 
semua sektor perekonomian yaitu lain perorangan 
(individu), usaha kecil menengah, perusahaan swasta, dan 
sektor pemerintah (Sinclaira and Stabler, 2007). 

Muara sungai, teluk-teluk di daerah pesisir, rawa 
pasang-surut dan badan air yang terpisah dari laut oleh 
pantai penghalang (barrier beach), merupakan contoh 
dari sistem perairan estuari. Estuari dapat dianggap 
sebagai zona transisi (ekoton) antara habitat laut dan 
perairan tawar, namun beberapa sifat fisis dan biologis 
pentingnya tidak memperlihatkan karakteristik peralihan, 
lebih cenderung terlihat sebagai suatu karakteristik 
perairan yang khas (unik) (Rositasari dan Rahayu, 1994). 

Sungai Maron bermuara pada Pantai Ngiroboyo, 
menjadikan kawasan ini sebagai ekosistem estuari. 
Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo adalah objek wisata 
baru yang dibangun pada tahun 2014 dan hingga tahun 
2016 masih dalam tahap pengembangan fasilitas, sarana 
dan prasarana, serta media promosi. 

Kondisi kawasan Sungai Maron dan Pantai 
Ngiroboyo relatif masih alami karena sebelum dijadikan 
objek wisata pemanfaatannya hanya sebatas jalur 
transportasi dan pemancingan ikan. Pembukaan kawasan 
ini menjadi terbuka untuk akses wisata dikhawatirkan 
dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem 
alami dan unik di dalamnya, ter masuk flora dan fauna 
yang ada.

2.2 Keterbatasan Fasilitas dan Aksesibilitas 
Pembangunan 
Dalam pengembangan wisata perlunya intervensi 

manusia untuk mengelola kawasan wisata melalui 
interpretasi. Interpretasi merupakan bentuk pelayanan 
kepada pengunjung yang datang ke taman, hutan, tempat 
yang dilindungi dan kawasan rekreasi, selain pengunjung 
ingin bersantai atau mencari inspirasi juga mempunyai 
keinginan untuk mempelajari tentang alam, kebudayaan 
dan sumberdaya alam berupa proses geologi, satwa, 
tumbuhan, komunitas ekologi atau sejarah manusia 
(Muntasib dan Rachmawati, 2009). 

Muntasib (2009) menyatakan bahwa interpretasi 
alam adalah suatu seni dalam memberikan penjelasan 
tentang suatu kawasan wisata alam kepada pengunjung 
sehingga dapat memberikan inspirasi, menggugah 
pemikiran untuk mengetahui menyadari, mendidik, dan 
bila mungkin menarik minat pengunjung untuk ikut 
melakukan konservasi, karena cara paling langsung bagi 

masyarakat umum untuk mempelajari kawasan yang 
dilindungi adalah melihatnya sendiri. 

Agar interpretasi alam dapat dilaksanakan secara 
optimal dengan memberikan manfaat, nilai tambah, 
kepuasan yang maksimal, serta meningkatkan kesadaran 
bagi para pengunjung diperlukan penelitian perencanaan 
interpretasi alam lebih lanjut. kegiatan verifikasi dan 
pengamatan langsung juga bertujuan untuk merekam 
track jalur dan posisi koordinat titik-titik objek yang 
menarik dengan menggunakan GPS receiver. Interpretasi 
alam sesuai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan 
tersebut adalah melindungi dan melestarikan lingkungan 
sedemikian rupa sehingga menekan sekecil mungkin 
dampak terhadap lingkungan dan sosial budaya, 
membangkitkan pendanaan bagi kawasan-kawasan yang 
dilindungi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat (Fandeli, 2000). 

Selain itu, pengusahaan ekowisata dapat berperan 
sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik 
ketidakpastian akses terhadap kawasan (Pratiwi, 2008). 
Namun demikian, pengelola perlu memerhatikan 
kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap 
ekosistem objek ekowisata (Sawitri et al., 2004). 

BAB III
KEGIATAN DAN ANALISIS PERMASALAHAN

3.1 Penerapan Interpretasi Alam sebagai Upaya 
Edukasi dan Mitigasi Risiko Degradasi 
Ekosistem 
Pemanfaatan secara lestari kawasan Sungai Maron-

Pantai Ngiroboyo khususnya dalam hal eko wisata 
selama ini hanya sebatas susur sungai dan wisata pantai. 
Pengunjung belum diajak untuk lebih mengerti dan 
memahami keunikan serta wawasan mengenai kawasan 
Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo. Kenyataan ini 
merupakan peluang bagi pengelola untuk memberikan 
nilai tambah pengalaman dan edukasi bagi wisatawan 
yang kemudian dapat meningkatkan kesadaran terhadap 
konservasi lingkungan dan ekosistem. Interpretasi alam 
sebagai upaya edukasi dan mitigasi risiko degradasi 
ekosistem diwujudkan dalam bentuk pemodelan 
interpretasi alam dengan wujud riil seperti pemasangan 
papan informasi, jalur interpretasi alam, papan nama 
informasi dan deskripsi objek, pal jarak, peta jalur 
interpretasi, sarana interpretasi cetak (brosur, reklame, 
leaflet, buku panduan, poster, papan petunjuk arah), 
video, dan iklan promosi wisata. 

Tata ruang interpretasi alam dirancang berdasar kan 
rute susur sungai dari Sungai Maron yang bermuara di 
Pantai Ngiroboyo. Hasil akhir berupa rancangan peta jalur 
interpretasi alam. Objek-objek yang selama ini menjadi 
daya tarik bagi wisatawan ditetapkan sebagai dasar 
penentuan destinasi sepanjang jalur interpretasi, yaitu: 
Kawasan Akik, Kali Sirah, Kelapa L, Gua Udang, Tebing 
Gedaton, Gua Bawah Air, Tambak Udang, Karst Spot, 
Zona Estuari, Pantai Ngiroboyo, Tebing Pemancingan, 
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dan Pengembakbiakan Penyu. Interpretasi alam ini 
selain sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan dan 
kesadaran wisatawan terhadap ekosistem dan sejarah 
destinasi wisata yang dikunjungi, juga memiliki manfaat 
informatif bagi pengelola sebagai bahan pertimbangan 
pengembangan objek wisata. 

Kerusakan ekosistem perairan di Sungai Maron-
Pantai Ngiroboyo, utamanya kombinasi unik ekosistem 
pantai, sungai, dan estuari yang ada dapat mengurangi 
keanekaragaman hayati di Indonesia. Dampak yang 
ditimbulkan tidak hanya akan dirasakan oleh pengunjung 
dan pengelola, namun juga flora dan fauna yang hidup di 
kawasan tersebut. Dalam prediksi ekstrem dengan skala 
yang sangat luas, apabila hal ini berlanjut terus-menerus 
maka dapat terjadi kepunahan dan lahan gersang tidak 
produktif. 

Sebagai upaya mitigasi risiko degradasi ekosistem, 
melalui jalur interpretasi yang dapat menambah 
wawasan pengunjung selanjutnya akan mengurangi 
risiko degradasi ekosistem yang dapat terjadi akibat 
overtourism dengan adanya peningkatan kesadaran 
terhadap lingkungan. Kesadaran ini pada akhirnya akan 
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3.2 Rancangan Jalur Interpretasi Alam dengan 
Sistem Informasi Geografis 

3.2.1 Metode 
Pelaksanaan perolehan data dilakukaan di kawasan 

Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo yang terletak di 
Desa Dersono, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. 
Bahan dan alat yang digunakan untuk penelitian ini 
adalah kamera, Global Positioning System (GPS) Receiver, 
dan perangkat keras berupa komputer beserta perangkat 
lunak pendukungnya yaitu aplikasi Sistem Informasi 
Geografis (SIG). Data sekunder yang diperlukan antara 
lain berupa informasi objek daya tarik wisata yang 
digemari pengunjung, data flora dan fauna, kegiatan dan 
keterlibatan masyarakat, data infrastruktur, sarana dan 
prasarana wisata. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perolehan data primer yaitu pengamatan lapang (survey) 
dan data sekunder berupa wawancara dengan target 
responden pengunjung, operator teknis susur sungai, 
pengelola, dan tokoh masyarakat. Adapun analisis yang 
dilakukan adalah analisis kondisi dan potensi sumber daya 
alam, analisis karakteristik pengunjung, analisis sejarah 
dan mitos, analisis pengembangan interpretasi alam pada 
jalur susur sungai, serta analisis aspek sosial budaya. 

Aplikasi SIG yaitu ArcMap 10.3.1 dipergunakan untuk 
menyajikan informasi yang mempunyai kemungkinan 
untuk dikembangkan sebagai jalur interpretasi alam 
dengan memasukkan koordinat objek-objek daya tarik 
wisata dan rute susur sungai dalam bentuk peta. Bagan 
alir proses perencanaan interpretasi alam dapat dilihat 
pada Gambar berikut.

Gambar Bagan alir proses perencanaan interpretasi 
alam di Sungai Maron – Pantai Ngiroboyo

3.2.2 Deskripsi Kondisi dan Potensi Wisata 
Wisata perairan Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo 

diiniiasikan tahun 2014 oleh karang taruna setempat. 
Tahun 2016 pengelolaan dilakukan paguyuban warga 
dengan bantuan dari Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan 
dan Kelautan, dan Dinas Pariwisata. Masing-masing warga 
dusun memiliki perahu yang awalnya digunakan untuk 
mengangkut kelapa dan rumput sebelum kemudian 
digunakan untuk wisatawan. Keberadaan wisata susur 
sungai Maron ini sangat membantu perekonomian 
masyarakat dusun dengan adanya pemasukan Rp100.000 
untuk tiap penggunaan perahu wisata pergi-pulang 
Sungai Maron-Pantai Ngiroboyo. Berdasarkan survei 
yang dilakukan pada pengemudi perahu, omset yang 
didapat berkisar Rp300.000-Rp700.000 per bulan. Hingga 
sekarang terdapat 55 KK yang terdaftar memiliki perahu 
pribadi untuk wisata dan keperluan sehari-hari, masing-
masing memiliki penomoran, nama perahu, dan sistem 
antre. 

Fasilitas dan sarana untuk kawasan wisata ini 
masih terbatas walaupun sudah terdapat toilet, mushola, 
lahan parkir, dan warung makan yang dikelola oleh 
warga setempat. Pengunjung dilarang untuk membawa 
makanan dan minuman selama menaiki perahu 
menyusuri sungai namun tidak diberi batasan waktu. 
Pengunjung dibebaskan untuk berhenti di tempat-tempat 
yang diinginkan, mengambil foto, berenang, menyelam 
dengan peralatan sendiri, dan memancing di sepanjang 
Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo. Pengemudi perahu 
berperan sebagai pemandu wisata yang akan melayani 
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pengunjung baik untuk pertanyaan maupun menunggu 
hingga pengunjung puas melakukan aktivitas. 

Para pengelola berpendapat bahwa sampai 
September, 2016 pengunjung berperilaku baik dan tidak 
melakukan tindakan eksploitasi yang dapat merusak dan 
mencemari lingkungan, akan tetapi diperlukan papan 
petunjuk dan informasi untuk mencegah hal tersebut. 
Berdasarkan wawancara acak terhadap beberapa 
wisatawan, secara umum pengunjung merasa puas 
terhadap objek wisata ini. Beberapa keluhan dan masukan 
yang disampaikan adalah mengenai aksesibilitas, 
ketersediaan tempat sampah, serta fasilitas yang dapat 
mendukung bentuk aktivitas wisata lain. Warga pengelola 
berharap pemerintah cepat menangani aksesibilitas, 
perbaikan jalan, dan permasalahan tiket masuk antara 
pengelola Sungai Maron (Dusun Maron) dengan Pantai 
Ngiroboyo (Dusun Sambi).

3.2.3 Rancangan Jalur Interpretasi Alam 
Verifikasi data dilakukan pada rute susur sungai 

yang digunakan oleh pengelola, diawali dari dermaga 
Sungai Maron di Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, 
Pacitan, Jawa Timur dan berakhir di pesisir Pantai 
Ngiroboyo, Pacitan, Jawa Timur. Jarak yang ditempuh 
ialah 3,81 kilometer dalam waktu 30 menit. 

Peta informasi jalur interpretasi dengan objek 
yang akan diinterpretasikan dapat dilihat pada Gambar 
berikut:

Gambar Peta Informasi Jalur Interpretasi Sungai 
Maron & Pantai Ngiroboyo

Gambar di atas menunjukkan bahwa jalur 
interpretasi dilakukan dengan dua rute, yaitu rute air 
atau water track dan rute darat atau land track. Terdapat 
13 objek yang dapat dikunjungi selama pengunjung 
mengikuti jalur interpretasi. Pengadaan objek dan rute 
ini dimaksudkan sebagai penarik minat pengunjung 
agar tidak bosan selama perjalanan dengan tipe rute 
yang sama. Rute Air dimulai dari dermaga Sungai Maron 
yang dilalui dengan perahu kayu bermotor. Pengunjung 
akan ditemani oleh satu orang operator teknis perahu 
yang juga berlaku sebagai tour guide dan atau interpreter. 

Satu perahu memiliki kapasitas maksimal 6 orang dan 
dilengkapi dengan jaket pelampung. Susur sungai 
mengikuti jalur alami dengan objek-objek sepanjang 
jalur yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Interpreter 
akan menjelaskan mengenai sejarah pengelolaan Sungai 
Maron dan deskripsi singkat objek-objek yang akan 
dilewati. Di setiap objek, terdapat papan nama informasi 
deskripsi objek.

Jalur ini mempunyai potensi untuk dikembangkan 
sebagai jalur interpretasi alam karena memiliki objek-
objek daya tarik wisata yang unik di sepanjang rutenya. 
Pemilihan objek-objek ini adalah berdasarkan preferensi 
pengunjung yang dijabarkan sebagai berikut menurut 
urutan destinasi: 
a. Kawasan Akik 

Kawasan ini sempat populer sebagai pencarian batu 
akik oleh penduduk setempat. Batu akik adalah 
mineral atau batu yang terbentuk secara alami dari 
proses geologi yang terdiri dari satu atau beberapa 
komponen kimiawi, mengalami pengkristalan 
dalam kurun waktu yang dapat mencapai jutaan 
tahun, dan memiliki harga jual tinggi untuk batu-
batu tertentu yang diminati kolektor. 

b. Kali Sirah 
Kali Sirah adalah cabang dari Sungai Maron yang 
dalam kenampakan geomorfologisnya merupakan 
sungai bawah tanah. Jaraknya 100 meter dari 
dermaga. Kedalamannya dapat mencapai 20 meter 
dan merupakan bagian terdalam sepanjang Sungai 
Maron. Habitat dari sekelompok besar ikan kakap 
merah (Lutjanus campechanus). Oleh warga sekitar 
dianggap sebagai tempat keramat dan sempat 
dilarang untuk mengonsumsi ikan hasil pancingan 
dari tempat ini karena sempat dipercaya dapat 
mengakibatkan kematian. Wisatawan utamanya 
wisatawan mancanegara sering melakukan 
penyelaman di sini. 

c. Kelapa L 
Merupakan spesies Cocos nucifera yang unik karena 
batangnya tidak tumbuh lurus seperti tanaman 
kelapa pada umumnya, namun membengkok 
ekstrem seperti abjad huruf ‘L’ secara alami. 
Pengunjung sering mengabadikan momen-momen 
wisata di objek ini. 

d. Gua Udang 
Gua bawah air di bawah perakaran tumbuhan, 
merupakan habitat udang-udangan yang menjadi 
destinasi favorit bagi wisatawan dan warga yang 
ingin mencari udang. 

e. Tebing Gedaton 
Tebing karst yang badan air di sekitarnya sering 
menjadi tempat perhentian pengunjung untuk 
berenang dan menyelam. 

f. Gua Bawah Air 
Terletak di bawah Tebing Gedaton yang merupakan 
habitat bagi kepiting dan ikan kakap merah. 

g. Tambak Udang 
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Tambak Udang modern atas kepemilikan pribadi 
warga desa yang sedang dalam pembangunan 
lanjut, hasilnya telah diekspor ke Singapura dan 
Malaysia. 

h. Karst Spot 
Di sepanjang pesisir Pantai Ngiroboyo terdapat 
tebing karst yang memiliki nilai keunikan ekologis 
dan geologis sebagai bagian kenampakan muka 
bumi yang terbentuk karena pelarutan batuan. 
Cekungan alami karst ini menjadi objek favorit 
pengunjung untuk mengambil foto. 

i. Zona Estuari 
Zona estuari ini adalah keunikan ekosistem khas 
perairan payau, yang merupakan pertemuan air tawar 
dari sungai dan air asin dari laut. Zona ini membedakan 
wisata Sungai Maron-Pantai Ngiroboyo dari wisata 
pesisir pantai lainnya di Jawa Timur. Warga sekitar 
mempercayai bahwa pasangan yang berendam di 
zona ini akan memiliki hubungan yang harmonis. 

j. Tebing Pemancingan 
Tebing karst ini dijadikan tempat favorit untuk 
pemancingan oleh warga dan pengunjung. Dari 
tebing ini juga dapat mendapatkan pemandangan 
langsung menyeluruh kawasan pantai dari atas. 

k. Pantai Ngiroboyo 
Merupakan hilir dan muara Sungai Maron. Pasir 
pantainya dipercaya oleh masyarakat sekitar dapat 
menyembuhkan stroke. 

l. Pengembangbiakan Penyu 
Penyu atau kura-kura laut (Testudines sp.) adalah 
reptil yang diperkirakan telah ada sejak zaman purba. 
Terdapat 4 ekor penyu di kolam pengembangbiakan 
ini yang dilindungi oleh warga pengelola.

Dari data hasil survei lapangan dan peta-peta 
tematik, dibuat peta jalur interpretasi alam berdasarkan 
Sistem Informasi Geografis dengan perangkat lunak ESRI 
ArcMap 10.3.1. Peta jalur interpretasi alam pada wisata 
Sungai Maron-Pantai Ngiroboyo dapat dilihat pada 
gambar berikut:

Gambar Peta Jalur Interpretasi Alam Sungai Maron-
Pantai Ngiroboyo

BAB IV
SUMBANGAN PEMIKIRAN TERKAIT UPAYA 

KONSERVASI

Upaya konservasi terhadap suatu lahan selalu 
diidentikkan dengan kawasan konservasi seperti, cagar 
alam, suaka marga satwa dan taman nasional. Paradigma 
yang demikian seringkali menimbulkan kesalahan 
presepsi dalam masyarakat. Pada akhirnya mereka 
beranggapan bahwa upaya konservasi hanya wajib 
dilakukan di kawasan-kawasan yang secara hukum telah 
ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Anggapan yang 
demikianlah yang menyebabkan banyak kerusakan di 
kawasan non-konservasi. 

Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo merupakan 
contoh objek wisata yang bukan termasuk dalam 
kawasan konservasi. Status hukum tersebut membuat 
kawasan ini rawan mengalami kerusakan. Masyarakat 
akan beranggapan mereka tidak berkewajiban untuk 
menjaga ekosistem Maron-Ngiroboyo. Pemikiran tersebut 
tentunya akan berpengaruh pada pengelolaan wisata 
pada Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo. Kesalahan 
pengelolaan pada kawasan wisata ini akan membawa 
dampak buruk pada aspek ekologis dan aspek ekonomi. 
Perumusan tata kelola yang tepat sangat diperlukan pada 
kawasan Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo. 

Pengelolaan berbasis konservasi yang 
mengedepankan unsur-unsur kelestarian harus 
diterapkan dalam mengelola wisata alam Sungai Maron 
dan Pantai Ngiroboyo. Pengelolaan berbasis konservasi 
akan menjadikan wisata alam yang dikelola menjadi lestari 
dan bersifat berkelanjutan. Ekowisata perairan Maron-
Ngiroboyo yang saat ini tengah disoroti masyarakat luas 
sebagai “The Indonesia’s Amazon”, semestinya mendapat 
perlakuan lebih mengingat jumlah wisata yang semakin 
banyak pada kawasan ini. Perlu adanya tindakan-tindakan 
untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan di Sungai 
Maron dan Pantai Ngiroboyo. 

Interpretasi alam adalah solusi tepat untuk 
menciptakan wisata yang berkelanjutan. Interpretasi 
alam yang akan diterapkan nantinya akan memberikan 
gambaran atau informasi terkait dengan penyadaran 
masyarakat akan pentingnnya kelestarian Ekowisata 
Perairan Maron-Ngiroboyo. Penyampaian infomasi 
terkait pada kawasan tersebut akan dilakukan dengan 
memasang papan informasi dan fasilitas lain yang berupa 
informasi spasial. 

Edukasi wisatawan yang dilakukan melalui program 
interpretasi alam dapat menyadarkan wisatawan akan 
arti penting konservasi dalam kehidupan. Mereka juga 
akan lebih paham mengenai perannya dalam menjaga 
stabilitas ekosistem. Selain itu, program interpretasi juga 
akan memberikan daya tarik lebih pada kawasan wisata 
melalui penggalian informasi mengenai budaya/adat 
kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Esensi perjalanan 
wisatawan pun akan bertambah dengan adanya 
perpaduan antara keindahan alam dengan kearifan lokal. 
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Diharapkan dengan adanya rancangan interpretasi alam 
mampu mempertahankan kelestarian Sungai Maron dan 
Pantai Ngiroboyo yang akan menunjang kehidupan warga 
Desa Sendang dan Desa Dersono secara berkelanjutan. 

Kesinambungan antara edukasi terhadap wisatawan 
dan masyarakat setempat melalui program interpretasi 
alam ini kemudian diharapkan dapat meminimalkan risiko 
terjadinya degradasi ekosistem akibat aktivitas wisata 
berlebihan yang melebihi daya dukung lingkungan yang 
ada. Sebagai hasil akhir jangka panjang dari penerapan 
program interpretasi alam ini adalah adanya kelestarian 
sumber daya dan keanekaragaman hayati Indonesia agar 
dapat terus dinikmati manfaatnya oleh generasi-generasi 
selanjutnya, terutama di Sungai Maron dan Pantai 
Ngiroboyo.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN PENYELESAIAN

5.1. Kesimpulan 
Kesimpulan dalam karya tulis ini adalah sebagai 

berikut: 
1. Rancangan jalur interpretasi lingkungan di Sungai 

Maron dan Pantai Ngiroboyo mampu mengedukasi 
masyarakat sekitar dalam memahami fungsi ekologi 
sehingga nantinya masyarakat secara mandiri mampu 
menjaga fungsi ekologi objek wisata tersebut. Jalur 
interpretasi juga dapat memberikan manfaat mitigasi 
risiko degradasi, yaitu dengan rancangan interpretasi 
lingkungan maka dampak kerusakan lingkungan 
dapat dikurangi dan degradasi kawasan ekowisata 
dapat dicegah. Berkurangnya kerusakan lingkungan 
dan degradasi lahan tak lepas dari partisipasi 
masyarakat sekitar dan wisatawan yang teredukasi. 

2. Pembuatan jalur interpretasi alam dibuat dengan 
menggunakan Global Positioning System (GPS) Receiver, 
dan perangkat keras berupa komputer beserta 
perangkat lunak pendukungnya yaitu aplikasi SIG 
yaitu ArcMap 10.3.1 sehingga potensi wisata di Sungai 
Maron dan Pantai Ngiroboyo dapat tergambarkan. 

5.2. Saran Penyelesaian 
Penerapan rancangan interpretasi alam ini 

membutuhkan partisipasi dari pemerintah dan juga 
masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi 
terwujudnya rancangan interpretasi ini sedangkan 
masyarakat dapat dijadikan sebagai pelaksana lapangan. 
Sebab jika rancangan interpretasi ini diserahkan 
sepenuhnya kepada masyarakat dikhawatirkan tidak 
berjalan dengan semestinya karena keterbatasan 
teknologi yang dikuasi oleh masyarakat sekitar Sungai 
Maron dan Pantai Ngiroboyo. 

Perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap 
ekosistem karst dan estuari. Kajian terhadap kedua 
ekosistem tersebut masih tergolong kurang saat ini. 
Potensi yang ada dalam ekosistem tersebut seharusnya 
dapat dieksplor lebih dalam lagi tidak hanya untuk 

kepentingan wisata namun juga bisa digunakan untuk 
kepentingan penelitian yang pastinya akan memberikan 
manfaat bagi bangsa dan negara.
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Semenjak mencuatnya kasus pembunuhan 
Salim Kancil dalam konflik tambang pasir besi 
di Lumajang Jawa Timur pada tahun 2015, 

publik menjadi lebih mengetahui “permainan-
permainan” apa  dibalik praktek  pertambangan.  
Padahal sebelumnya walaupun sudah menjadi 
rahasia umum, praktek kolusi dalam dunia 
pertambangan tidaklah menjadikan prioritas 
maupun atensi dari pemerintah. Paling tidak mata 
dan hati pemerintah menjadi sedikit terbelalak 
bahwa kerugian dari pertambangan illegal sangat 
besar dibanding keuntungan ekonomisnya, 
terutama dari aspek merusak lingkungan. Sampai-
sampai Bapak  Presiden Jokowi kala itu juga 
memerintahkan untuk mengusut tuntas masalah 
pembunuhan aktifis lingkungan Salim Kancil serta 
membentuk satgas anti mafia pertambangan.  

Tambang Meninggalkan Kerusakan Lingkungan
Sumber Daya Alam (SDA) seperti minyak, 

gas, batu bara, emas, perak, nikel, tembaga dan 
timah kini masih terus dikuras. Sayangnya, proses 
penambangan sering tidak memperdulikan 
lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun 
manusianya. 

Tengok saja Pulau Singkep. Pulau yang namanya 
masuk dalam buku ilmu bumi dan dihapal oleh para 
pelajar sebagai penghasil timah ini, sejak beberapa 
tahun lalu telah menjadi “kota hantu”. Tak adanya 
usaha alternatif selain timah, membuat daerah ini 
menjadi kota mati yang mengenaskan. Nasib pulau 
Singkep hampir diikuti Pulau Buton yang pernah 
berjaya dengan aspal mutu tingginya. Nasib serupa 
kemungkinan akan disusul pulau Bangka yang saat 
ini sedang kembang kempis produk timahnya. 

Peristiwa tragis ini juga terjadi pada pulau atau 
wilayah lain yang SDA-nya sampai saat ini masih 
terus dieksploitasi secara besar-besaran. Daerah 
Cikotok di Jawa Barat tambang emasnya sudah 

lama berantakan. Di Papua tanpa rasa bersalah sama 
sekali, tembaga kita sedang dikuras habis-habisan.

Mewaspadai Pertambangan dalam Kawasan 
Hutan 

Jika kita prihatin dengan SDA yang tak 
terbarukan, bukan berarti kita tidak harus was-was 
dengan SDA yang terbarukan, seperti hutan dan 
Sumber keanekaragaman hayati lainnya. Karena 
rata-rata lokasi penambangan berada dalam 
kawasan hutan. Kawasan hutan yang tak terawat 
dan terlanjur hancur, bisa menjadi gurun pasir nan 
tandus dan tak bisa lagi dihijaukan. Walaupun ingin 
disuburkan kembali, biayanya pasti tak sebanding 
dengan pajak-pajak dan segala macam “upeti” dari 
para pengusaha itu. Biaya pemulihannya pasti akan 
mencekik leher generasi penerus kita. 

Kesalahan paling utama adalah tidak adanya 
perencanaan atau pengembangan usaha lain yang 
dapat dijalankan oleh penduduk setempat. Usaha 
tambang timah dan pertambangan lainnya dengan 
enaknya hengkang tanpa memberi substitusi. Bukan 
hanya itu, lingkungan sekitar pun tinggal dalam 
keadaan kumuh dan rusak. 

Selain itu penambangan dan penggalian besar 
maupun kecil, kerap meninggalkan rongga-rongga 
di dalam atau di permukaan tanah, yang lambat 
laun akan digenangi air. Genangan ini, selain dapat 
menyebabkan longsoran yang membahayakan 
manusia, juga dapat menjadi sumber penyebaran. 
Dampak lain yang dirasakan akibat penambangan 
dan penggalian adalah tingkat kesuburan tanah. 
Biasanya tanah bekas penambangan sudah tidak 
sesubur sebelum ditambang. 

Perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi 
barang galian atau tambang tersebut bukan hanya 
perusahaan milik negara, tetapi pihak swasta 
nasional dan asing pun turut mengambil kekayaan 
alam Indonesia yang melimpah ruah itu. 

Sumber Daya Alam 
Dikuras dan Ditinggalkan

(Kritik Terhadap Penambangan dalam Kawasan Hutan)

Oleh : Lambang Raspriyo Aji , Perhutani Divre Jawa Timur
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Berikut ini Dokumentasi kondisi Petak Penam-
bangan Pasir Besi illegal di daerah Lumajang KPH 
Probolinggo. 

Perlunya Kompensasi dalam Kegiatan 
Pertambangan 

Menurut Emil Salim mantan menteri Lingkungan 
Hidup di era orde baru, semua pihak harus segera 
memikirkan jalan keluar dari masalah ini sejak 
sekarang, sebab masih banyak lokasi penambangan 
yang tidak lama lagi SDA-nya akan habis. Jika terlambat, 
fatal akibatnya. Untuk mencari dana sebagai biaya 
menciptakan usaha baru, diperlukan perhitungan 
pembiayaan dalam usaha industri tambang, yakni 
dengan memasukkan biaya kerusakan lingkungan 
sebagai dana pembangunan. Semua harus dihitung 
sejak saat SDA mulai ditambang. 

Dana itulah yang akan dipakai untuk 
menciptakan usaha baru bagi masyarakat setempat, 
misalnya dengan membuka areal perkebunan, 
perikanan, pariwisata, industri baru dan meningkatkan 
sumber daya tenaga kerja terlatih. Selain itu, 
diperlukan pula pengenaan pajak sangat tinggi bagi 
perusahaan tambang yang berpotensi atau terbukti 
merusak lingkungan dengan tidak pandang bulu. 

Sejumlah LSM mensinyalir bahwa daya tarik 
tambang dalam kawasan hutan juga memberikan 
kontribusi terjadinya pembabatan hutan secara 
membabi buta. Selain menimbulkan kerugian besar 
bagi negara, penggundulan hutan juga sangat 
membahayakan. Juga telah banyak jenis flora dan 
fauna yang punah. Rusak pula sifat hayati dan struktur 
hutannya. Masalah pengrusakan hutan sudah 

menjadi masalah berat dan sangat mengancam 
lingkungan. Selain mengakibatkan longsor dan banjir 
besar, penggundulan hutan juga memusnahkan 
berbagai partikel penting yang berfungsi menjaga 
kelestarian alam secara alamiah.   

Kebijakan AMDAL yang Lemah 
Ketentuan tentang Amdal (Analisa Mengenai 

Dampak Lingkungan), sebagai instrumen preventif 
terhadap kemungkinan terjadinya perusakan 
lingkungan akibat kegiatan suatu proyek, belum 
memberi tempat secara proporsional perhitungan-
perhtungan di luar aspek fisik materiil. 

Pembangunan suatu proyek raksasa semacam 
tambang migas, bendungan, jalan tol, real estate 
yang lapar tanah, seringkali harus menggusur lahan 
pertanian, permukiman masyarakat dan terakhir 
sampai kawasan hutan. Perubahan yang terjadi 
tidak hanya menyebabkan degradasi lingkungan 
fisik, namun lebih dari itu pembangunan-
pembangunan proyek-proyek itu mengakibatkan 
hilangnya suasana kehidupan yang memberi rasa 
aman (safe) atau  kerasan (athome)yang dimiliki 
masyarakat, manakala harus dipindahkan ke 
lokasi permukiman lain, atau rumah yang selama 
ini dihuni menjadi tidak nyaman karena terkena 
dampak polusi, dari kegiatan proyek. Diantara 
mereka mungkin banyak yang mengalami cultural 
shock menghadapi perubahan yang sebenarnya 
tidak mereka ingikan. Kebijaksanaan Amdal selama 
ini tampaknya belum mampu memperhitungkan 
aspek-aspek seperti ini.  

Persoalan dampak lingkungan seolah-olah 
bisa dinetralisir dengan mengeluarkan sejumlah 
uang. Padahal, kerusakan lingkungan tidak pernah 
bisa sepenuhnya dinilai dengan rupiah, lebih-lebih 
kerusakan yang bersifat imateriil seperti hilangnya 
suasana kehidupan yang memberi rasa aman atau 
kerasan. Juga biaya-biaya sosial berupa merosotnya 
derajat kesehatan masyarakat akibat pencemaran. 

Salah satu kelemahan kebijakan Amdal adalah 
tidakdiakuinya hak veto masyarakat, yaitu hak 
masyarakat untuk menolak suatu proyek yang akan 
dibangun di wilayahnya, bila dipandang proyek 
itu merusak akan merugikan kepentingan dan 
merusak lingkungan mereka. Tiadanya hak veto 
mengakibatkan suatu proyek yang berwenang untuk 
dibangun, kecil kemungkinannya dibatalkan hanya 
karena misalnya studi Amdal kurang memenuhi 
kelaikan keamanan lingkungan. Dalam prakteknya 
studi Amdal hanya dijadikan syarat formal, sehingga 
lebih berfungsi sebagai sarana legitimasi. 
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Kedudukan Tambang dalam Perundang-
Undangan Kehutanan 

Undang-Undang  No.41/1999 tentang 
Kehutanan Pasal 38 ayat(1) menyatakan bahwa 
“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya 
dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi 
dan kawasan hutan lindung”. Kemudian dalam ayat 
(4) dinyatakan bahwa “Pada kawasan hutan lindung 
dilarang melakukan penambangan dengan pola 
pertambangan terbuka”. Jelas bahwa pertambangan 
terbuka di kawasan hutan lindung tidak diijinkan. 
Selain melanggar UU Kehutanan, juga mengingat 
pentingnya kawasan lindung dan kawasan konservasi 
sebagai sistem penyangga kehidupan. Kerusakan 
hutan lindung dan kawasan konservasi berdampak 
luas. Di musim kemarau akan menyebabkan 
kekeringan, dan di musim hujan dapat menyebabkan 
tanah longsor dan banjir.

Selanjutnya dalam UU No. 41/1999 tentang 
Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf (g) menyatakan 
Setiap orang dilarang : melakukan kegiatan 
penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi 
bahan tambang dalam kawasan hutan, tanpa izin 
Menteri.

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan juga mengatur kegiatan pertambangan yaitu 
dalam Pasal 17 :
(1) Setiap orang dilarang : 

a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain 
yang lazim atau patut diduga akan digunakan 
untuk melakukan kegiatan penambangan 
dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam 
kawasan hutan tanpa izin Menteri ;

b. melakukan kegiatan penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin Menteri ;

c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 
tambang yang berasal dari kegiatan penam-
bangan di dalam kawasan hutan tanpa izin ;

d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau 
menyimpan hasil tambang yang berasal dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin; dan/atau 

e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 
hasil tambang dari kegiatan penambangan di 
dalam kawasan hutan tanpa izin.  

 Walaupun menurut Undang-undang setiap 
kegiatan tambang dalam kawasan hutan 
harus melalui ijin Menteri Kehutanan, namun 
pada kenyataannya di lapangan masih banyak 
tambang-tambang illegal yang dilakukan oleh 

masyarakat. Di sini terbukti kembali bahwa 
penegakan hukum di bidang Kehutanan dan 
lingkungan sangat lemah. Walaupun Undang-
Undang sudah dibuat sebagus mungkin, 
namun bila piranti yang menegakkan Undang-
Undang tidak berbuat apa-apa maka akan 
percuma saja Undang-Undang dibuat dan 
akhirnya tujuan akhir dari Undang-Undang 
yaitu kelestarian lingkungan jelas tidak akan 
tercapai. Berikut data kegiatan tambang di 
Divisi Regional Jawa Timur : 

Rekapitulasi Penambangan dalam Kawasan Hutan 
Divisi Regional Jawa Timur 

No. JENIS PENAMBANGAN
LEGALITAS

LEGAL 
(HA)

ILLEGAL 
(HA)

JUMLAH 
(HA)

1 2 3 4 5

1 MINYAK (SUMUR TUA) 11.2036 79.374 90.5776

2 BAHAN BAKU SEMEN  526.80  - 526.80

3 BATU KUMBUNG  - 223.49 223.49

4 MARMER 75.10 3.0 78.10

5 BATU GAMPING 7.70  - 7.70

6 BATU BANGUNAN  - 16.365 16.365

7 PASIR, BATU 83.46 207.781 291.241

8 BATU ANDESIT 9.35 0.50 9.85

9 TAMBANG EMAS  - 19.45 19.45

10 PASIR BESI 10.00 38.50 48.50

11 BATU PHOSPHATE 4.00  - 4.00

 JUMLAH  27.6136  588.46  1,316.0736 

Terakhir penulis sedikit menyitir tulisan dari Dr. 
Suparto Wijoyo pakar lingkungan yang dimuat oleh 
Jawa Pos sebagai bahan kontemplasi kita bersama 
: Kondisi lingkungan tengah mengabarkan berita 
tragis dan bengis yang mencekam. Lahan konservasi 
diserobot, menjadi kawasan industri properti. Tata 
ruang ditikam kejam demi kemewahan hidup 
yang serakah. Drainase yang buruk melengkapi 
rendahnya etos kerja menata daerah aliran sungai. 
Pendangkalan waduk bergerak seiring dengan 
pembakaran lahan dan pembabatan hutan yang 
melaju supercepat. Kayu-kayu hutan selama 
sewindu ini dilahap dalam rentang yang memilukan, 
jutaan hektar lenyap setiap tahun. Sampai berapa 
lama lagi ibu pertiwi ini bertahan sebagai zamrud 
khatulistiwa? Renungkanlah. 
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Puncak peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke 
34 Tahun 2017 Tingkat Provinsi Jawa Timur 
dilaksanakan dengan Upacara Bendera pada hari 

Selasa, Tanggal 21 Maret 2017 di lapangan upacara 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin 
langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 
Timur, Bapak Indra Wiragana, SH yang bertindak selaku 
Inspektur Upacara. Peserta upacara yang hadir berasal 
dari karyawan/karyawati lingkup Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur, wakil UPT Pengelolaan Hutan 
Wilayah I sd IX Jawa Timur, wakil UPT Kementerian LHK 
di Jawa Timur, wakil Perum Perhutani Divre Jawa Timur 
dan wakil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Tema hari Bhakti Rimbawan Tahun 2017 
adalah “Dengan Semangat Kerja Nyata, Rimbawan 
Indonesia Bertekad Menjaga Kelestarian Hutan Untuk 
Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Hidup yang 
Berkelanjutan”.  Tema ini dapat dijadikan penyemangat 
para rimbawan untuk terus berkiprah dalam bakti 
kepada Negara dan Bangsa melalu pelaksanaan tugas 
di instansi masing-masing.

Peringatan Hari Bhakti Rimbawan Tingkat 
Provinsi Jawa Timur diisi berbagai rangkaian kegiatan 
diantaranya adalah :
1. Pemasangan umbul-umbul dan spanduk dalam rangka 

memeriahkan peringatan hari Bhakti Rimbawan 
Tingkat Provinsi Jawa Timur ke 34 Tahun 2017.

2. Senam bersama pada hari Jumat tanggal 10 Maret 
2017 yang diikuti oleh karyawan/karyawati Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur, UPT Kementerian 
LHK di Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jawa Timur.

3. Lomba Bolla Volley (campuran) antara Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur, UPT Kementerian 
LHK di Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jawa Timur.

4. Bakti sosial berupa donor darah bekerjasama 
dengan Palang Merah Indonesia.

5. Penanaman bersama di halaman depan Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh 
Kepalan BBKSDA Jawa Timur, Sekretaris, Kepala 
Bidang dan UPT Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur, Kepala BP DAS dan HL Brantas Sampean 
serta wakil Balai Perlindungan dan Penegakan 
Hukum Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Adapun jenis 
tanaman yang ditanam adalah kepuh, juwet, sawo 
kecik dan sawo manila.

6. Upacara Bendera sebagai Puncak Peringatan Hari 
Bhakti Rimbawan ke 34 Tahun 2017 dilanjutkan 
dengan penyerahan piala dan hadiah kepada 
pemenang lomba Bola Volley campuran.  Adapun 
pemenang lomba bolla volley adalah sebagai 
berikut :
•	 Juara 1  :  BP DAS dan HL Brantas Sampean

PERINGATAN
HARI BHAKTI RIMBAWAN KE-34 TAHUN 2017
“KIPRAH RIMBAWAN UNTUK MEMELIHARA BUMI”

Oleh : Dyah Wardiyanti
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•	 Juara 2 : Balai Pengamanan dan Pene-
gakan Hukum Jawa Bali, Nusa 
Tenggara

•	 Juara 3  :  Dinas LH Provinsi Jawa Timur
•	 Juara Harapan 1 : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 

Timur
•	 Juara Harapan 2 :  BBKSDA Jawa Timur

Dalam sambutan Menteri LHK yang dibacakan 
oleh Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 
Timur disampaikan bahwa secara nyata, kebijakan 
dan langkah dalam bidang kehutanan dan lingkungan 
hidup sangat diperlukan dalam rangka kesiagaan 
energi, air, pangan  dan  kesejahteraan  masyarakat. 
Dalam  mewujudkan  kesiagaan ini, ada peran hutan 
dan ekosistem yang sangat penting, ada masyarakat, 
ada peran sosial dalam pengaturan fungsi alam, dan  
ada  peran  politik  kesejahteraan di dalamnya yang 
harus disadari para rimbawan.  Selain itu ada beberapa  
permasalahan perlu disikapi dengan langkah-langkah 
pengendalian secara nyata, yang terkait kehutanan. 
Dalam hal konservasi, diperlukan penyesuaian 
kerjasama dan kebijakan pengendalian terhadap 
kawasan konservasi yang merupakan benteng terakhir 
dari perlindungan kawasan hutan.

Hari Bakti Rimbawan bertepatan dengan lahirnya 
Departemen Kehutanan pada tanggal 16 Maret 1983. 
Lebih lanjut melalui resolusi 67/200 tahun 2012, 
PBB telah menetapkan tanggal 21 Maret sebagai 
International Day of Forests atau Hari Hutan Internasional 
(HHI).  Peringatan Hari Bhakti Rimbawan ini merupakan 
kesempatan yang sangat baik untuk melakukan 
refleksi, menggali inspirasi, motivasi dan berbagai 
inovasi dalam kiprah kerja di bidang kehutanan.  
Rimbawan adalah rimbawan dengan sosok yang kuat 
dalam identitas, skill, perspektif berpikir, solidaritas dan 
bergotong royong.  Rimbawan juga merupakan sosok 
yang teguh dan tangguh, kuat dan disiplin dalam kerja 
dan pantang surut dalam menghadapi tantangan.

Pemerintah berkepentingan bahwa sumberdaya 
hutan yang luas yang kita miliki harus diurus, dikelola, 
diusahakan, dikonservasi, dilindungi, direboisasi, dan 
dihijaukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan 
pengelolaan hutan lestari dan memakmurkan bangsa 
Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa pendirian 
Departemen Kehutanan pada waktu itu tidaklah 
semata-mata atas dorongan amanah Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1967 yang mengamanatkan hutan 
harus diurus sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat, tetapi juga berkaitan dengan dinamika dunia. 
Dunia pada waktu itu menyadari bahwa pembangunan 
ekonomi harus diimbangi dengan pelestarian 
lingkungan hidup di mana pada tahun 1982 lahir 
Brundtland Commission yang memasukkan ekonomi, 

lingkungan hidup dan kemiskinan dalam paradigma 
pembangunan berkelanjutan.

Kurun waktu tiga dekade lebih memang 
belum bisa dianggap mewakili perjalanan panjang 
sejarah pengelolaan hutan di Indonesia yang telah 
berjalan sejak zaman kolonial. Namun bilangan 34 
tahun juga tidak bisa dianggap singkat mengingat 
telah begitu banyak kebijakan silih berganti yang 
mewarnai   pembangunan kehutanan dari masa ke 
masa. Dari era sentralisasi hingga otonomi daerah, 
dari pengelolaan yang bersifat top down kepada 
pengelolaan yang bersifat partisipatif, dari paradigma 
State Based Forest Management ke paradigma 
Community Based Forest Management, kesemuanya 
melahirkan polemik yang tidak bisa diselesaikan 
semata-mata dengan kiat praktis dan pragmatis.

Momentum hari rimbawan dan hari hutan 
internasional semestinya menjadi titik balik kepedulian 
kita akan pelestarian hutan. Mau tidak mau, sebenarnya 
kita telah bersentuhan dengan manfaat hutan, baik 
langsung maupun tidak langsung. Maka, marilah 
kita jaga, supaya hutan kita tetap terjaga, lestari 
dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi 
masyarakat Indonesia.
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Forest Management Unit (FMU) Enggal 
Mulyo Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun 
Kabupaten Ponorogo berdiri pada 21 April 

2010 dan beraktanotaris SUTOMO, SH tangal 29 
Pebruari 2012 berkomitmen untuk melaksanakan 
program pengelolaan hutan rakyat secara lestari 
dengan memenuhi standar internasional yaitu 
skema kelompok Small And Low Intensity Managed 
Forest  (SLIM Group) Sistem  Forest Stewardship 
Council  (FSC).  Pengelolaan Hutan Berbasis 
Masyarakat Lestari (PHBML)  merupakan bentuk 

transformasi pengelolaan hutan rakyat secara 
konvensional menjadi lebih modern, tidak hanya 
sekedar perubahan dari pengelolaan hutan rakyat 
yang individual action menjadi collective action akan 
tetapi juga dalam penerapan manajemen 
pengelolaan hutannya agar tetap lestari. Fasilitasi, 
motivasi, sharing dan diskusi kelompok kepada 
masyarakat/petani hutan rakyat di  Desa Mrayan 
Kecamatan Ngrayun  Kabupaten  Ponorogo  telah 
berhasil melibatkan multi pihak baik dari dalam dan 
luar negeri tentang  Pengelolaan Hutan Berbasis 

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari 
di Forest Management Unit (FMU) 
Enggal Mulyo Desa Mrayan Kecamatan 
Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Oleh : Herry Pramudya Wijaya, Penyuluh Kehutanan Kab Ponorogo
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Masyarakat Lestari (PHBML) sejak tahun 2010 sampai 
sekarang.

Wilayah kelola FMU Enggal Mulyo meliputi 
34 blok dan 1,783 KK anggota yang berkedudukan 
di 4 (empat) dukuh di wilayah Desa Mrayan, Kec. 
Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah kelola 
FMU Enggal Mulyo saat ini mencapai 690, 12  ha. 
Dampak Kesuksesan FMU Enggal Mulyo dalam 
bidang usaha hutan rakyat ini telah mendapatkan 
sertifikat SVLK dan sertifikat FSC  FMU Enggal Mulyo 
juga menjadi tempat studi banding, pelatihan, 
narasumber dan dicontoh oleh kelompok tani hutan 
rakyat lainnya.

VISI   : 
Tercapainya kelestarian hutan rakyat untuk   

menuju peningkatan kesejahteraan  masyarakat 
yang berbasis hutan rakyat.

MISI  :
1. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya hutan 

rakyat, utamanya tentang legalitas kayu  kepada 
semua anggota atau masyarakat.

2. Memberdayakan masyarakat dengan melakukan 
pelatihan-pelatihan serta kegiatan kegiatan 
sejenisnya utamanya tentang legalitas kayu .

3. Meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan 
pelestarian hutan.

4. Menumbuhkan semangat gemar menanam.
5. Melakukan pemeliharaan tanaman dan menjaga  

konservasi tanah secara berkesinambungan.
6. Pengembangan tanaman bawah tegakan.

Dalam mengelola hutan rakyat Forest 
Management Unit (FMU) Enggal Mulyo telah berhasil 
mendapat 2 Sertifikasi Hutan Lestari yaitu :
1. Forest Management Unit (FMU) Enggal Mulyo 

menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 
(SVLK) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI);

2. Forest Management Unit (FMU) Enggal Mulyo 
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari 
(PHBML) skema kelompok Small And Low 
Intensity Managed Forest (SLIM Group) Sistem 
Forest Stewardship Council (FSC);

Forest Management Unit (FMU) Enggal Mulyo 
memperhatikan 3 aspek penting dalam pengelolaan 
hutan rakyat secara lestari, yaitu:

1. Aspek Ekologi
Secara rutin melaksanakan pemantauan, 

monitoring nilai konservasi tinggi (NKT) sebagai 
contoh adalah monitoring hama penyakit yg ada di 
tanaman kayu-kayuan, monitoring dan konservasi 
mata air, memonitoring satwa liar. FMU Enggal 
Mulyo telah mempunyai peta nilai konservasi tinggi 
(NKT)  yang menginventarisir  dan mengidentifikasi 
flora dan fauna beserta areal sebarannya dan telah 
ditetapkan rekomendasi penanganannya.

2. Aspek Sosial
Kegiatan aspek sosial meliputi pelaksanaan 

pendampingan, sosialisasi, pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan 
rutin setiap hulan sekali oleh masing-masing 
kelompok tani dengan materi yang disampaikan 
terkait pengelolaan hutan lestari.

3. Aspek Produksi
Melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan 

utamanya tanaman pokok tegakan hutan mulai 
dari pembibitan, penanaman, inventarisasi tegakan 
dan prosedur penebangan untuk memperoleh hasil 
kayu yang optimal. Selain itu produksi hasil hutan 
bukan kayu (HHBK) juga tak luput dari perhatian 
karena dapat memberikan pendapatan harian yang 
potensinya sebagaimana berikut:
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a. Potensi Kayu

No Jenis Kayu
Jatah Tebangan 

Tahunan (M³/Thn)
Jatah Tebang 

Bulanan (M³/Bln) 

1 Pinus 3.145,22 262,10

2 Mahoni 468,55 39,05

3 Sengon 808,26 67,36

TOTAL 4.422,03 368,50

b. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

No Jenis Produk Rata-rata Kapasitas Produksi

1 Jahe Gelondong 2 Ton/Bln

2 Temu Lawak 5 Ton/Bln

3 Lengkuas 2 Ton/Bln

4 Janggelan 10 Ton/Bln

5 Kunir 5 Ton/Bln

6 Cengkeh 7 Kw/Bln

7 Minyak Daun Cengkeh 10 Kg/Bln

8 Daun Nilam 7 Kw/Bln

9 Minyak Daun Nilam 8 Kg/Bln

Jaringan Pemasaran Kayu
FMU Enggal Mulyo telah menjalin kerjasama 

pemasaran produk kayu dengan:
1. UD. Wahyu Jaya Abadi, Ponorogo Jawa Timur 

untuk kayu pinus bersertifikat Sistim Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK)

2. PT. Bahana Bumiphala Persada, Batang, Jawa 
Tengah untuk kayu sengon bersertifikat Forest 
Stewardship Council (FSC).

 

Kodefikasi lacak balak agar lebih mudah dalam 
monitoring penebangan dan asal-usul kayu 

sehingga terjamin legalitasnya.

Pengiriman kayu sertifikasi FSC 100% ke PT. 
Bahana Bumiphala Persada Batang, Jawa Tengah.
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Untaian Kalam

Oleh: Ardianto BUP

Umat Islam termasuk beruntung karena 
diberi Allah satu hari yang begitu istimewa, 
yaitu Hari Jumat. Itulah sebaik-baik dan 

semulia-mulia hari sebagai hadiah untuk umatnya 
Nabi Muhamad SAW yang tidak diberikan oleh 
umat yang sebelumnya.

Tapi sayang sering kita melewatkan hari 
jumat dengan sia-sia tanpa bisa memanfaatkan apa 
yang diberi oleh Allah yang mungkin disebabkan 
kurangnya pengetahuan kita terhadap kemuliaan 
hari Jumat. Sehubungan dengan hal tersebut maka 
berikut ini beberapa keutamaan Hari Jumat agar 
kita bisa mengambil manfaat yang besar bila hari 
jumat telah tiba, sebuah hari yang dimulai dari 
tergelincirnya matahari di hari Kamis dan berakhir 
saat Maghrib esok harinya.

1.  Bahwasanya ia adalah sebaik-baik hari.
Dari Abu Hurairah  Radhiyallahu ’anhu  dari 

Nabi Shallallahu ’alaihi wa Salam beliau bersabda,

           
           

           
     

          

      

      

          


         
            

           
      

         
        

    

                       

            
  

”Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya (hari 
cerah) adalah hari Jum’at, (karena) pada hari ini 
Adam diciptakan, hari ini pula Adam dimasukkan ke 
dalam surga dan dikeluarkan darinya, dan tidaklah 
akan datang hari kiamat kecuali pada hari Jum’at.” 
(HR Muslim).

2.  Hari ini mengandung kewajiban sholat Jum’at.
Kewajiban sholat Jum’at merupakan sebesar-

besar kewajiban Islam yang paling ditekankan dan 
seagung-agungnya berhimpunnya kaum muslimin. 
Barangsiapa meninggalkannya (menunaikan sholat 
Jum’at) karena meremehkannya, niscaya Allah 
tutup hatinya sebagaimana di dalam hadits shahih 
yang diriwayatkan Muslim.

3. Terdapat waktu yang orang berdo’a di 
dalamnya diijabahi (dikabulkan).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu berkata, 
Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Salam bersabda,

           
           

           
     

          

      

      

          


         
            

           
      

         
        

    

                       

            
  

”Sesungguhnya di dalam hari Jum’at ini, ada suatu 
waktu yang tidaklah seorang Muslim menemuinya 
(hari Jum’at) sedangkan ia dalam keadaan berdiri 
sholat memohon sesuatu kepada Allah, melainkan 
akan Allah berikan padanya.” (Muttafaq ’alaihi)

Ibnul Qayyim berkata setelah menyebutkan 
adanya perselisihan tentang penentuan 
spesifikasi waktu ini, ”Pendapat-pendapat yang 
paling  rajih  (kuat) adalah dua pendapat yang 
keduanya terkandung di dalam sebuah hadits 
yang  tsabit  (shahih). Yaitu, Pendapat pertama, 
bahwasanya (waktu  ijabah  tersebut) mulai dari 
duduknya imam hingga ditunaikannya sholat, 
sebagaimana dalam hadits Ibnu ’Umar bahwasanya 
Nabi Shallallahu ’alaihi wa Salam bersabda,

           
           

           
     

          

      

      

          


         
            

           
      

         
        

    

                       

            
  

”(waktu ijabah tersebut) yaitu diantara duduknya 
imam sampai ditunaikannya sholat.” (HR Muslim).

Pendapat kedua, yaitu setelah waktu ’Ashar. 
Dan ini adalah dua pendapat yang paling kuat. 
(Zaadul Ma’ad I/389-390).

4.  Bersedekah di dalamnya lebih baik daripada 
bersedekah pada hari lainnya.

Ibnul Qayyim berkata, ”Bersedekah pada 
hari Jum’at dibandingkan hari-hari lainnya dalam 
sepekan, seperti bersedekah pada bulan Ramadhan 
dibandingkan bulan-bulan lainnya.”

Keutamaan Hari Jum’at
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Dan di dalam hadits Ka’ab (dikatakan),

           
           

           
     

          

      

      

          


         
            

           
      

         
        

    

                       

            
  

”Bersedekah di dalamnya lebih besar (pahalanya) 
daripada bersedekah pada hari lainnya.” (hadits 
mauquf shahih namun memiliki hukum marfu’).

5. Ia adalah hari dimana Allah  Azza wa 
Jalla memuliakan di dalamnya para wali-wali-
Nya kaum mukminin di dalam surga.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ’anhu, beliau 
berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla,

           
           

           
     

          

      

      

          


         
            

           
      

         
        

    

                       

            
  

”Dan pada sisi kami ada tambahannya.” (QS Qaf, 35)
Beliau berkata, ”Allah muliakan mereka pada 

tiap hari Jum’at.”

6.  Ia adalah hari ’Ied (perayaan) yang berulang-
ulang setiap pekan.

Dari Ibnu ’Abbas radhiyallahu ’anhuma berkata, 
Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa Salam bersabda,

           
           

           
     

          

      

      

          


         
            

           
      

         
        

    

                       

            
  

”Sesungguhnya hari ini adalah hari ’Ied yang Allah 
jadikan bagi kaum Muslimin, barangsiapa yang 
mendapati hari Jum’at hendaknya ia mandi…” (HR 
Ibnu Majah dalam Shahih at-Targhib I/298).

7. Ia adalah hari yang menghapuskan dosa-
dosa.

Dari Salman beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 
’alaihi wa Salam bersabda,

           
           

           
     

          

      

      

          


         
            

           
      

         
        

    

                       

            
  

”Tidaklah seorang hamba mandi pada hari Jum’at dan 
bersuci dengan sebaik-baik bersuci, lalu ia meminyaki 
rambutnya atau berparfum dengan minyak wangi, 
kemudian ia keluar (menunaikan sholat Jum’at) dan 
tidak memisahkan antara dua orang (yang duduk), 
kemudian ia melakukan sholat apa yang diwajibkan 
atasnya dan ia diam ketika Imam berkhutbah, 
melainkan segala dosanya akan diampuni antara 
hari Jum’at ini dengan Jum’at lainnya.” (HR Bukhari).

8. Orang yang berjalan untuk menunaikan 
sholat Jum’at, pada tiap langkah kakinya ada 

pahala puasa dan sholat setahun.
Sebagaimana hadits Aus bin Aus  radhiyallahu 

’anhu   beliau berkata, Rasulullah Shallallahu ’Alaihi 
Wasalam bersabda,

           
           

           
     

          

      

      

          


         
            

           
      

         
        

    

                       

            
  

”Barangsiapa yang mandi lalu berwudhu pada hari 
Jum’at, lalu ia bersegera dan bergegas (untuk sholat), 
kemudian ia mendekat kepada imam dan diam, 
maka baginya pada setiap langkah kaki yang ia 
langkahkan (ada pahala) puasa dan sholat setahun, 
dan yang demikian ini adalah sesuatu yang mudah 
bagi Allah.” (HR Ahmad dan  Ashhabus Sunnan, 
dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

Allahu Akbar! Setiap langkah yang diayun 
menuju sholat Jum’at sepadan dengan puasa dan 
sholat setahun?!

Dimana orang-orang yang mau berlekas 
untuk menuju kebesaran ini?! Dimana orang-orang 
yang menginginkan anugerah ini?!

           
           

           
     

          

      

      

          


         
            

           
      

         
        

    

                       

            
  

”Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai karunia 
yang besar.” (QS Al-Hadiid, 21)

9. Jahannam itu dinyalakan yaitu dikobarkan 
apinya setiap hari dalam sepekan kecuali 
pada hari Jum’at.

Yang mana hal ini sebagai (salah satu bentuk) 
pemuliaan terhadap hari yang agung ini. (Lihat 
Zaadul Ma’ad I/387).

10. Meninggal pada hari Jum’at atau malamnya 
merupakan tanda-tanda husnul khotimah.

Dimana orang yang wafat pada hari ini 
akan aman dari siksa kubur dan dari pertanyaan 
dua Malaikat. Dari Ibnu ’Amr  radhiyallahu 
’anhuma  beliau berkata, Rasulullah  Shallallahu 
’Alaihi Wasalam bersabda,

           
           

           
     

          

      

      

          


         
            

           
      

         
        

    

                       

            
  

”Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari 
Jum’at atau pada malam Jum’at, kecuali Allah Ta’ala 
lindungi dari fitnah kubur.” (R Ahmad dan Turmudi).

Demikian beberapa keutamaan Hari Jumat 
semoga selepas membaca artikel ini kita menjadi 
hamba yang bisa memanfaatkan hari tersebut 
untuk mencari pahala dan Ridha Allah. Aamiin.

Hal 32/I-6/2017 � BAKTI RIMBA


