
Oleh: Toat Tridjono

A. Pengantar
Judul tersebut tampaknya bombastis, tetapi 

bisa jadi cukup realistis. Menurut KBBI, garda itu 
bisa berarti pengawal atau pasukan penjaga. 
Pasukan pengawal terakhir memang tidak se-
”elite” pasukan yang di awal atau pasukan pertama, 
tetapi biasanya pasukan yang terakhir itu menjadi 
penentu, kalau dalam peperangan, dia menjadi 
penentu kemenangan. Nah, inilah posisi hutan 
rakyat (HR), tidak terlihat elite, kadang dipandang 
sebelah mata, tetapi sesungguhnya sangat 
strategis dan menjadi juru kunci untuk menjamin 
proses pembangunan berkelanjutan di negeri ini, 
dari sudut analisa manapun.

Ada apa dengan hutan rakyat?  Hutan rakyat 
lahir dari alam, kemudian rakyat memelihara 
dan menjaganya, dan seringkali kekuatan hutan 
ini dipertegas dengan kearifan lokal, kemudian 
di dalam hutan rakyat itu oleh rakyat setempat 
disisipkan kebutuhan mereka sehari-hari, 
bahkan mungkin hanya kebutuhan pokok saja, 
misal pangan, sandang dan papan, dan tentu, 
seiring berkembangnya konsep berkehidupan, 
maka kesehatan, pendidikan, komunikasi dan 
transportasi menjadi bagian dari kebutuhan pokok. 
Begitu saja, ya, sesederhana itu. Bagaimana dengan 
hutan non rakyat, dalam hal ini ya hutan Negara, 
kalau itu hutan lindung, maka ini aman (kalaupun 
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ada kerusakan itu karena ulah pihak lain), tetapi di 
Jawa Timur hutan lindung mutlak itu hanya 11,59 
%, masih jauh dari cukup. Kalau itu hutan produksi, 
maka ceritanya menjadi lain. Hutan produksi milik 
Negara ini (di Jawa Timur) dikelola oleh BUMN, 
tentu profit oriented, dan tentu profitnya harus 
“cukup” untuk menjadi penggerak roda BUMN itu 
sendiri, itu batas yang sangat minimal. Kalau hutan 
milik badan usaha non pemerintah, tentu sangat 
berorientasi profit, atau bahkan sepenuhnya profit 
oriented. Nah, jadi memang ada perbedaan yang 
sangat signifikan antara hutan rakyat dan hutan 
lainnya.

B. Fungsi Hutan
Kalau hutan diibaratkan orang, maka 

keberadaan orang itu adalah untuk kepentingan 
orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak 
pernah memikirkan untuk dirinya, seluruh hidupnya 
diabdikan untuk kehidupan orang lain.

Dalam pengertian yang paling mendasar, 
hutan merupakan pelindung kehidupan. Kalau 
hutan rusak, maka bisa dipastikan terjadi banjir, 
longsor, erosi, kekeringan, kekurangan air 
dan rusak/terancamnya flora dan fauna serta 
pemanasan global. Ancaman kerusakan hutan ini 
telah menjadi perhatian yang sangat serius dari 
seluruh dunia, dan negara-negara tropis dianggap 
sebagai pihak yang paling penting untuk menjaga 
hutan. Dari kondisi ini lahirlah Protokol Kyoto tahun 
2005 sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio de 
Jenerio, Brasil 1992, yang sebagian besar Negara 
telah meratifikasinya, artinya sebagian besar 
Negara di dunia ini telah sepaham dan sepakat 
untuk menjaga kelestarian hutan serta menjadi 
tugas dan tanggung jawab Negara masing-masing.

Mengingat fungsi dan manfaat hutan 
menyangkut hajat hidup orang banyak, maka 
Negara harus hadir. Kerusakan dan kehancuran 
hutan juga menjadi bencana bagi begitu banyak 
orang, sumber daya alam lainnya, infrastruktur dan 
bahkan udarapun juga akan rusak. Di sisi lain, hutan 
itu merupakan kekayaan yang sangat luar biasa, 
sehingga sering disebut emas hijau, maka ancaman 
terhadap kerusakan hutan menjadi sangat besar, 
karena ketika orang berburu emas, seringkali 
segala macam cara dilakukan, segala macam cara 
dihalalkan.

Berdasarkan UU No. 41 tahun 2009 tentang 
Kehutanan, dalam pasal 6 disebutkan bahwa hutan 

mempunyai tiga fungsi, yaitu a. fungsi konservasi, 
b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Disamping 
itu hutan tentu mempunyai fungsi sosial, bisa 
menjadi media untuk menunjang berbagai aktivitas 
masyarakat.

Kemudian, mengacu pada pengertian bahwa 
hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati 
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya 
tidak dapat dipisahkan, maka meskipun hutan 
mempunyai fungsi produksi, maka kegiatan 
produksi itu harus memperhatikan aspek 
kelestarian kawasan dan fungsi lindungnya. Hal 
ini mengingat bahwa fungsi lindung dari hutan 
tidak hanya untuk menjamin perlindungan sumber 
daya alam kawasan hutan itu sendiri, tetapi juga, 
dan ini yang lebih penting, merupakan penyangga 
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi 
dan memelihara kesuburan tanah pada seluruh 
kawasan pengaruhnya.

Oleh karena itu luas minimal kawasan hutan 
pada suatu wilayah harus mampu menjamin 
proses pembangunan yang berkelanjutan, 
sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) UU 
No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan bahwa 
luas kawasan hutan minimal 30 % dari luas 
wilayah. Penetapan kebutuhan lahan kawasan 
hutan ini guna optimalisasi manfaat lingkungan, 
manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat 
setempat, termasuk kebutuhan air untuk 
pertanian. Jika luas hutan kurang dari 30 % maka 
potensi terhadap kerusakan lingkungan akan 
sangat tinggi, antara lain resiko banjir, longsor, 
kekeringan, dan termasuk masalah kebutuhan 
air untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-
hari. Pemerintah telah menetapkan kawasan/
lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang tidak 
boleh dialihfungsikan untuk menjaga kebutuhan 
pangan Nasional sebagaimana yang tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan, yang tentu harus didukung dengan 
penyediaan air yang memadai, sehingga lahan 
pertanian tersebut akan tetap produktif. Jadi, akan 
menjadi sia-sia lahan sawah dipertahankan apabila 
supply air tidak ada, supply air ini sepenuhnya 
tergantung pada kelestarian hutan.

Luas kawasan lindung di Jawa Timur mencapai 
11,59 %, sedangkan apabila ditambah dengan 
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hutan produksi milik Perhutani menjadi 28,59 %, 
masih kurang dari yang dipersyaratkan, yaitu 30 
%. Oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan 
tersebut maka hutan rakyat, yang mencapai 15,65 
%, perlu diperhitungkan, sehingga total kawasan 
hutan secara keseluruhan mencapai 47,23 %.

Tabel
LUAS KAWASAN PROVINSI JAWA TIMUR

BERDASARKAN PERUNTUKANNYA
TAHUN 2016

No. KAWASAN LUAS (HA) %

1 2 3 4

A
1
2
3
4
5
6

KAWASAN LINDUNG
Cagar Alam
Suaka Margasatwa
Taman WIsata Alam
Taman Nasional
Taman Hutan Raya
Hutan Lindung (Perhutani)

553,761.13
10,958.40
18,008.60

297.50
176,696.20

27,868.30
319,932.13

11.59
0.23
0.38
0.01
3.70
0.58
6.69

B
1
2

KAWASAN HUTAN BUDIDAYA
Hutan Produksi (Perhutani)
Hutan Rakyat

1,560,292.70
812,364.56
747,928.14

32.64
17.00
15.56

C NON HUTAN 2,665,921.17 55.77

JUMLAH 4,779,975.00 100.00

Sekali lagi perlu diingat bahwa, penambahan 
kawasan hutan produksi Perhutani yang seluas 
812.364,56 Ha (17 %) sesungguhnya tidak 
(sepenuhnya) relevan, karena hutan produksi ini 
tidak 100 % untuk fungsi lindung, tetapi (sangat) 
diharapkan hutan produksi ini bisa mengemban 
fungsi lindung, tentu tidak 100%, ya barangkali 
bisa 50 %. Nah, posisi hutan rakyat, dalam konteks 
ini, sama dengan hutan produksi Perhutani, 
yaitu sebagai hutan produksi, yang tentu sangat 
diharapkan dapat berfungsi sebagai hutan lindung, 
tentu tidak mungkin 100 % fungsi lindung.

Mengemban fungsi lindung bagi hutan 
produksi memang tidak mudah, banyak godaannya, 
karena produksi hasil hutan mempunyai pangsa 
pasar yang sangat menjanjikan, artinya pengelola 
hutan, baik itu Perhutani, petani hutan atau 
siapapun, akan cenderung berorientasi produksi, 
menghasilkan lebih banyak uang, dari pada 
fungsi lindung yang tidak menghasilkan manfaat 
ekonomi. Kebutuhan kayu dari pihak industri di 
Jawa Timur masih sangat besar, sekitar 8 juta M3 
pertahun, yang dicukupi oleh hutan rakyat sebesar 

70 %, impor dari luar Jawa Timur sebesar 75 % dan 
pemenuhan dari Perhutani hanya 5 %.
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C. Membangun Kearifan Lokal (Local Wisdom)
Bagi orang desa dan di banyak suku dan adat di 

Indonesia, hutan bukan hanya hamparan kesatuan 
ekosistem yang berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, tetapi lebih jauh dari itu, karena 
bagi masyarakat desa, atau masyarakat sekitar 
hutan, hutan merupakan bagian terpenting dari 
kehidupan, hutan menyimpan begitu banyak nilai-
nilai kehidupan, hutan menyimpan begitu banyak 
misteri yang tidak boleh dibuka, bahkan harus 
tetap dijaga sebagai misteri. Di berbagai daerah, 
banyak mitos yang meyakini bahwa merusak hutan 
adalah suatu yang mustahil, sesuatu yang tidak ada 
dalam rumus kehidupan.

Ada sekitar 2.240 komunitas adat dengan 
jumlah penduduk lebih 15 juta orang yang secara 
sangat serius menjaga kelestarian hutan, yang 
itu merupakan bagian dari kehidupan individu 
maupun komunal. Masyarakat adat punya ikatan 
sangat kuat dengan alam. Pelestarian hutan ini 
berdasarkan kepercayaan bahwa hubungan antara 
manusia dan hutan adalah hubungan antar-subject, 
bahwa hutan adalah subject sebagaimana manusia 
itu sendiri, bukan obyek yang bisa diperlakukan 
sekehendak manusia. Kearifan lokal bukan karena 
takut dengan peraturan perundangan, bukan 
diminta oleh pemerintah, bahkan bukan pula 
karena hasil pembinaan dari aparatur pemerintah. 

Ada banyak contoh bagus bagaimana 
masyarakat adat menjaga hutannya. Ammatoans 
sering digambarkan sebagai sekumpulan 
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masyarakat kecil yang “masih” percaya pada 
“animism” dan mengadakan ritual untuk konservasi 
hutan. Di beberapa daerah, komunitas adat 
masih mempraktikan “syncretism”, karena mereka 
memberikan sesajen kepada hutan, gunung dan 
daratan. 

Ammatoans adalah penduduk pribumi 
di Indonesia yang melestarikan hutan dari 
pembalakaan liar. Sebagai bentuk kedekatan 
mereka dengan hutan, mereka juga membagi 
hutan ke dalam tiga area. Area pertama adalah area 
konservasi atau sering juga disebut sebagai “Hutan 
Lindung”, yang mana semua bentuk eksploitasi 
hutan dilarang di area ini. Area yang kedua adalah 
“Battasaya” yang eksploitasinya sangat dibatasi 
sekali, jika ada orang yang mengambil kayu 
dari hutan ini, maka mereka harus menanam 
tumbuhan yang lain. Yang ketiga adalah “Hutan 
Rakyat” atau hutan yang memang disediakan untuk 
eksploitasi, masyarakat Ammatoans menggunakan 
sumberdaya hutan ini untuk kebutuhan mereka 
sehari-hari.

Kedekatan masyarakat Ammatoans dengan 
hutan berdasarkan keyakinan kosmologis mereka, 
bahwa hutan, daratan dan pegunungan tidaklah 
berbeda dari manusia. Keduanya ada dalam 
hubungan timbal balik yang disebut “Ruppanna” 
yang berarti wajah. Ada juga monster yang 
berusaha menghancurkan hubungan ini. Dalam 
kepercayaan Ammatoans, hubungan manusia 
dengan hutan adalah hubungan antar-subjek, 
sebuah relasi antara satu dengan yang lainnya. 
Daratan, pegunungan dan hutan bukanlah objek 
untuk dieksploitasi, karena alam setara dengan 
manusia.

Konservasi hutan adalah ikatan untuk saling 
bertanggung jawab satu sama lain. Mereka percaya 
pada prinsip kausalitas, dimana datangnya bencana 
alam seperti banjir dan gempa bumi adalah karena 
adanya hubungan yang perlu untuk diperbaiki.

Di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten 
Mojokerto ada kearifan lokal dalam melestarikan 

sumber air yaitu dengan upacara “bersih desa”, 
yaitu berjalan bersama-sama seluruh warga desa 
sambil membawa makanan menuju sumber mata 
air Claket. Setelah sampai pada sumber mata 
air, diadakan acara “Selamatan” seluruh warga 
sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas 
karunia-Nya berupa sumber air sehingga dapat 
memberi penghidupan seluruh warga yang sehari 
sebelumnya tempat tersebut dibersihkan terlebih 
dahulu dan ditanami pohon.

Di Pulau Bali khususnya di Desa Penglipuran, 
kearifan lokal masyarakat dengan konsep “Hutan 
Due” yang telah disahkan dengan awig-awig 
(peraturan) desa. Konsep “Hutan Due” yang 
berarti hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat 
setempat. Kayu atau pun hasil hutan yang ada di 
hutan itu hanya bisa digunakan untuk keperluan 
upacara adat. Jika ada orang yang mengambil hasil 
hutan pada hutan tersebut untuk kepentingan 
pribadi tanpa sepengetahuan aparat desa, maka 
akan dikenakan sangsi sesuai awig-awig yang telah 
disepakati.

Suatu kelompok masyarakat di Desa Ciomas, 
Ciamis, Jawa Barat, yang berada pada Kaki Gunung 
Kawali memiliki satu adat budaya yang begitu 
sistematis dan terprogram yang berkaitan dengan 
pelestarian hutan, yaitu yang dikenal dengan nama 
Leuweung Larangan (hutan larangan) di kawasan 
Gunung Sawal sebagai tempat yang harus betul-
betul dijaga kelestariannya.

Tahapan adat untuk pelestarian hutan itu 
terbagi dalam tiga tahap yang begitu sistematis 
dan penuh perhitungan, yaitu:

1. Kabarataan
Kabarataan adalah sebuah adat yang 

mengedepankan pada analisis terhadap kerusakan-
kerusakan hutan, menghitung berbagai kerusakan 
hutan, menetapkan waktu pemulihan kerusakan 
tersebut (Tata Wayah) dan juga rancangan kerja 
tentang apa-apa saja yang harus dilakukan untuk 
memulihkan kerusakan (Tata Lampah). Tidak 
hanya itu, dalam adat Kabarataan ini juga diadakan 
upacara penanaman pohon panayogian atau 
penanda yang disebut dengan nama Ki Pasang.

2. Kadewaan
Proses pemulihan hutan dan lingkungan 

termasuk mata air, sungai, dan aneka tumbuhan di 
sekitar wilayah. Dalam Kadewaan ini, masyarakat 
diwajibkan untuk menanam pohon di tempat-
tempat yang dianggap telah rusak. 
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3. Karatuan
Adat Karatuan adalah sebuah proses 

berkesinambungan, menjaga keberlangsungan 
pemulihan itu sendiri hingga tercapai sebuah tata 
lingkungan yang benar-benar subur, bersahabat 
dan tentu saja bisa diambil manfaatnya oleh 
penduduk setempat.

Suku Cek Bocek Selensuri di Sumbawa, 
menjaga hutan mereka dengan aturan adat yang 
bernama Mungka. Mungka merupakan kegiatan 
menjaga hutan larangan oleh masyarakat adat 
yang sekaligus dilaksanakan ketika mereka mencari 
nafkah dalam kawasan hutan seperti berburu dan 
mencari tumbuhan obat. Kegiatan ini diatur dengan 
aturan adat, yaitu Biat. Bila ditemukan ada yang 
menebang pohon yang belum cukup umur akan 
dikenakan sanksi dan denda. Sanksinya berupa 
orang tersebut harus menanam pohon yang sama 
sebanyak 3 pohon sedangkan dendanya biasanya 
harus menyediakan hewan sebagai korban yang 
nantinya akan dimakan bersama oleh masyarakat 
dan juga orang tersebut dilarang untuk masuk 
kawasan hutan selama satu tahun.

Di Maluku, tata kelola hutan adat dikenal 
dengan nama Sasi, yaitu larangan untuk 
mengambil hasil hutan dalam jangka waktu 
tertentu. Ini dimaksudkan agar sumber daya 
hutan yang ada dapat dipergunakan tepat pada 
waktunya serta tetap tersedia untuk semua orang. 
Waktu sasi biasanya 3 - 6 bulan bahkan bisa sampai 
1 tahun. Setelah waktu itu selesai, masyarakat bisa 
mengambil hasil hutan namun dalam batasan yang 
wajar, seperlunya dan sesuai dengan aturan adat, 
proses ini dinamakan buka sasi.

Di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kabupaten 
Humbang Hasundutan (Humbas) Sumut, ada ratusan 
petani kemenyan mempertahankan kelestarian 
hutan seluas 4.100 hektar. Mereka menolak kehadiran 
perusahaan kayu, yang bakal menghilangkan hutan 
kemenyan dan menjadi ekaliptus.

Masih beribu komunitas masyarakat atau suku 
yang sangat peduli dengan pelestarian lingkungan, 
dengan kesadarannya menjaga kelestarian hutan 
secara turun temurun dan sudah berlangsung 
ratusan tahun. Pengakuan pemerintah atas 
keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya di 
Indonesia, antara ada dan tiada. Baru, 16 Mei 2013, 
Mahkamah Konstitusi menguatkan posisi mereka, 
dengan keputusan hutan adat bukan bagian dari 
hutan negara. “Pemerintah harus punya mekanisme 

nyata soal keputusan ini, dan menjaga kearifan lokal 
sebagai aset pembangunan yang tidak ternilai.”

D. Penutup
Jaman memang sudah berubah, kebutuhan 

pokok tidak lagi hanya pangan, sandang dan 
papan. Bahkan pulsa handphone tampaknya 
sudah menjadi kebutuhan pokok buat orang desa 
sekalipun. Tetapi hukum alam tetap berlaku, kualitas 
sumber daya alam tetap akan menentukan kualitas 
kehidupan dan hasil pembangunan. Artinya hutan 
rakyat tetap mempunyai peranan kunci, walaupun 
godaan untuk mengeksploitasi hutan semakin 
besar. Rasanya dengan kondisi seperti ini, akhirnya 
pemerintah harus turun tangan, bersinergi dengan 
petani dan dengan siapapun untuk menjaga dan 
melestarikan hutan.

Barangkali ada juga kejadian-kejadian 
perambah an hutan, illegal logging oleh petani, tetapi 
kejadian-kejadian ini harus dilihat, harus diteliti 
secara seksama kasus per kasus, tidak bisa dipukul 
rata, karena tiap kasus pasti berbeda, penyebabnya 
juga berbeda. Banyak kejadian seperti ini 
disebabkan oleh terdesak kebutuhan pokok, bahkan 
hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-
hari, sehingga mereka dengan sangat terpaksa 
melakukan ini. Kemungkinan kedua, mereka 
melakukan pencurian atau penebangan liar di lokasi 
yang jauh dari rumahnya, dari desanya, sehingga 
apabila terjadi resiko akibat kerusakan hutan tidak 
akan menimpa desa mereka. Umumnya petani tahu 
betul resiko dari kerusakan hutan terhadap berbagai 
bencana yang akan menimpanya. Terhadap kejadian 
ini, memang perlu upaya penegakan hukum, tetapi 
yang jauh lebih penting adalah upaya peningkatan 
kesejahteraan petani dan peningkatan pemahaman 
dan kesadaran terhadap pelestarian hutan, karena 
hal inilah yang lebih banyak mendasari berbagai 
kasus pencurian hasil hutan.

Kearifan lokal merupakan sumber daya 
pembangunan yang sangat efektif dan tak ternilai, 
oleh karena itu pemerintah sudah selayaknya 
untuk terus mendukung, menjaga dan bersinergi 
dengan masyarakat. Tidak pernah ada cerita 
kerusakan hutan disebabkan oleh masyarakat atau 
suku adat, yang selalu terjadi adalah disebabkan 
oleh perusahaan yang hanya mencari keuntungan 
berlebih, yang rakus, yang tidak punya hati dan 
tidak ada rasa memiliki negeri ini.
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Pendahuluan
Dewasa ini telah dirasakan bahwa perubahan 

iklim memberikan dampak yang nyata terhadap 
kehidupan yang terlihat dengan makin tingginya 
angka bencana alam, perubahan pola penyebaran 
beberapa penyakit, perubahan pola tanam dan pola 
panen yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia 
dan belahan dunia lainnya. Berbagai hasil penelitian 
di bidang perubahan iklim yang selama ini dilakukan, 
mengindikasikan bahwa perubahan iklim dan 
dampaknya sedang terjadi dan akan terjadi dalam 
jangka waktu yang cukup panjang. Peristiwa-peristiwa 
bencana yang terjadi di Indonesia, menunjukkan 
bahwa perubahan iklim bukan lagi sebuah isu tetapi 
sebuah fakta yang harus diantisipasi dengan seksama 
oleh seluruh elemen masyarakat. 

Kerentanan-kerentanan yang terjadi telah mulai 
mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat 
yang jika tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan 
akan mengganggu keberlangsungan kehidupan. Hal 
ini mendorong kita untuk mengantisipasi secara bijak 
terhadap akibat-akibat dari perubahan iklim ini.

Dalam menghadapi persoalan jangka panjang 
ini hanya ada  dua cara, yaitu mitigasi dan adaptasi. 
Mitigasi berarti sebuah  usaha yang dilakukan untuk 
mencegah, menahan dan atau memperlambat efek 

gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan 
global di bumi.  Sedangkan adaptasi lebih kepada 
upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri 
terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi.

Emisi Gas Rumah Kaca
Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di 

atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-
gas tersebut sebenarnya telah muncul secara alami 
di lingkungan kita, tetapi pada lebih dari 2 abad ini 
mengalami peningkatan yang luar biasa yaitu akibat 
aktivitas manusia. 

Secara alami gas rumah kaca yang paling 
banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer 
akibat penguapan air dari laut, danau dan sungai. 
Gas terbanyak kedua adalah karbondioksida ( CO2). 
Dapat timbul dari berbagai proses alami seperti: 
letusan vulkanik; pernapasan hewan dan manusia 
(yang menghirup oksigen dan menghembuskan 
karbondioksida); dan pembakaran material 
organik (seperti tumbuhan). Karbondioksida dapat 
berkurang karena terserap oleh lautan dan diserap 
tanaman untuk digunakan dalam proses fotosintesis. 
Fotosintesis memecah karbondioksida dan 
melepaskan oksigen ke atmosfer serta mengambil 
atom karbonnya.

Oleh: Agung Setiyawan (Dewan Bambu Nasional)

Urgensi Bambu 
Dalam Mitigasi

Perubahan Iklim
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Akan tetapi dikarenakan adanya aktivitas 
manusia (industrialisasi, deforestasi, dll) juga telah 
terbukti mengakibatkan meningkatnya jumlah 
karbondioksida yang dilepas ke atmosfer  sebagai 
contoh penggunaan bahan bakar fosil untuk energi, 
atau penggunaan kayu untuk menghangatkan 
bangunan di eropa atau bahan baku masak di Asia. 
Dan pada saat yang sama di sisi yang lain terjadi 
deforestasi besar-besaran, jumlah pepohonan 
yang mampu menyerap karbondioksida semakin 
berkurang akibat aktivitas manusia terhadap 
perambahan hutan untuk diambil kayunya maupun 
untuk perluasan lahan pertanian.

Pemanasan global adalah meningkatnya 
suhu rata-rata permukaan bumi sebagai akibat 
meningkatnya jumlah emisi Gas Rumah Kaca di 
atmosfer. Perubahan iklim global sebagai peristiwa 
naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi 
karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap 
sinar panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan 
oleh bumi. Atau dapat dikatakan perubahan iklim 
adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara 
lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa 
dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan 
manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya 
sesaat tetapi dalam kurun waktu yang panjang. 

Karbondioksida atau CO2, adalah gas yang 
paling penting dalam efek rumah kaca yang 
menyerap energi dari matahari, yang mengarahkan 
pada pemanasan bumi melalui efek rumah kaca 
dan akhirnya akan mengakibatkan perubahan iklim, 
peningkatan Carbondioksida di atmosfer telah 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 
Walaupun lautan dan proses alam lainnya mampu 
mengurangi karbondioksida di atmosfer, aktifitas 
manusia yang melepaskan karbondioksida ke 
udara jauh lebih cepat dari kemampuan alam 
untuk menguranginya. Pada tahun 1750, terdapat 
281 molekul karbondioksida pada satu juta 
molekul udara (281 ppm). Pada Januari 2007, 
konsentrasi karbondioksida telah mencapai 383 
ppm (peningkatan 36 persen), tercatat pada bulan 
Oktober 2014 menunjukkan angka 395.93 ppm. Dan 
diperkirakan pada tahun 2100, karbondioksida akan 
mencapai konsentrasi 540 hingga 970 ppm. Secara 
akumulasi saat ini tercatat bahwa  aktivitas manusia 
di planet bumi telah menghasilkan CO2  sebesar 30 
Miliar ton per tahun. Untuk itu sangat diperlukan 

pengendalian peredaran CO2 dengan seksama baik 
dalam arti pengeluarannya maupun penyerapannya.

Strategi manajemen karbon di hutan telah 
menjadi salah satu agenda penting  dari National 
Action Plan of Climate Change ( NAPCC, 2008) 
untuk mitigasi perubahan iklim. Sehingga menjadi 
kebutuhan utama untuk mengurangi CO2 melalui 
penambahan vegetasi dan menekankan berbagai 
staregi manajemen ekosistem planet bumi. 
Untuk mencegah semakin bertambahnya gas-gas 
rumah kaca tersebut usaha yang dapat dilakukan 
adalah dengan penanaman pohon sebanyak-
banyaknya atau biasa disebut penghijauan. Kegiatan 
penghijauan yang diharapkan konsentrasi pada 
penanaman pohon yang dapat tumbuh secara cepat, 
dan tidak memerlukan perawatan khusus, tetapi 
dapat mengikat gas CO2 dengan volume yang besar 
mengingat kecepatan perusakan pada atmosfer yang 
signifikan naik semakin membahayakan.  

Urgensi Bambu
Bambu menawarkan banyak pemecahan 

masalah yang muncul akibat adanya perubahan 
iklim. Bambu dapat diintegrasikan pada pemanfaatan 
lahan yang berorientasi pada aktifitas mitigasi 
perubahan iklim seperti program reforestasi atau 
meminimalisir deforestasi. Hal ini dikarenakan 
karakteristik bambu sebagai  tanaman yang paling 
cepat tumbuh di bumi ini, tanaman ini mempunyai 
kekuatan dan kemampuan lebih baik dari jenis kayu-
kayuan, batangnya lebih kuat dari baja dan akarnya 
dapat mengurangi erosi permukaan tanah sampai 
dengan 75 %. Dalam konteks mitigasi perubahan 
iklim, bambu menawarkan cara yang cepat untuk 
menyerap sejumlah besar CO2 dari atmosfer, dengan 
sifat-sifatnya tersebut bambu mempunyai peranan 
penting dalam kaitan dengan mitigasi perubahan 
iklim hingga pembangunan ekonomi yang menyentuh 
langsung pada rakyat lokal. 

Secara umum bambu mempunyai keunggulan 
dan kemampuan sebagai berikut:

1. Daya reproduksi dan pertumbuhan yang tinggi; 
Setiap batang yang tumbuh, mampu 

mempunyai mata tunas rata-rata 10 titik dan tiap 
titik mata tunas akan tumbuh menjadi rebung, dari 
rebung hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk 
menjadi batang dewasa dan matang memasuki masa 
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tua dalam periode selama 3 tahun, setiap batang 
yang dewasa, 6 bulan selanjutnya akan menjadi 
indukan yang kembali mempunyai mata tunas yang 
seterusnya untuk tumbuh menjadi anakan, demikian 
kuat kemampuan untuk bereproduksi dan tumbuh, 
sehingga dalam waktu singkat sejak pertama kali 
ditanam pada satu rumpun akan mempunyai 70 – 80 
batang dalam waktu hanya 3 tahun kemudian tiap 
tahunnya dapat ditebang batang yang tua antara 10- 
20 batang rata-rata per tahunnya. 

2. Daya hidup yang kuat; 
Secara alami bambu dapat tumbuh pada hutan 

primer maupun hutan sekunder (bekas perladangan 
dan belukar). Dapat tumbuh pada jenis tanah apa 
saja dengan syarat tumbuh bambu adalah curah 
hujan yang cukup, minimal 1000 mm/thn,  bambu 
dapat tumbuh mulai dari 0 – 1500 m dari permukaan 
laut, serta ph tanah antara 5,5 - 7 . Bambu juga tahan 
terhadap cuaca exterm, meskipun terbakar pada 
batang dan daunnya, namun ketika musim hujan 
datang maka tanpa perlu menanam bambu tumbuh 
lagi. Sementara di sisi lain bambu juga mampu 
tumbuh di tanah marginal dan dengan perawatan 
yang mudah dan ringan.

3. Daya manfaat yang besar; 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh INBAR, kemampuan bambu untuk memproduksi 
oksigen dan menyerap CO2 35% lebih baik dari pohon-
pohon lainnya, demikian juga dengan kemampuan 
sebagai penangkap air dan pelindung tanah bahwa 
rumpun yang tumbuh cepat dan akar serabut yang 
panjang maka 90 % air hujan yang datang diatasnya 
diserap dengan baik dan disimpan di dalam batang 
maupun akar, diperkirakan per ha rumpun bambu 
petung mempunyai potensi tangkap dan simpan 
air sebanyak 15 juta liter. Dan akar serabut yang 
lebat mampu mengamankan tanah marjinal dan 
miring dari erosi dan longsor. Batang yang dewasa 
dapat ditebang dan dimanfaatkan untuk penguatan 
ekonomi rakyat sekitaran hutan. Sehingga dapat 
diharapkan perambahan hutan akan berkurang 
dan tutupan vegetasi akan naik yang juga berarti 
kemampuan penyerapan CO2 akan meningkat pula.

Dengan demikian hal ini menunjukkan 
bahwa hutan bambu dapat menjadi salah satu 
altenatif vegetasi penyerap karbon. Beberapa studi 

menunjukkan bahwa pemeliharaan yang benar dan 
keteraturan penebangan dapat menyerap karbon 
lebih banyak ditangkap daripada bambu yang 
tumbuh dibiarkan secara alami. Mengingat dengan 
terjadinya pembiaran atas sebuah rumpun maka 
batang yang tumbuh akan tidak beraturan menutup 
ruang bagi pertumbuhan rebung baru dan juga  
batang yang sudah tua akan mengalami pembusukan 
(perusakan diri) dan pelepasan karbon kembali. Jika 
bambu tidak dikelola dengan penebangan secara 
berkala, menjadi kurang efektif dalam penyerapan 
karbon. Karenanya sangat penting batang ditebang 
secara berkala sebelum batang tersebut rusak dan 
melepas CO2 kembali ke atmosfer seiring dengan 
munculnya batang baru untuk menggantikan dan 
sebagai tambahan penyerapan karbon yang lain. 
Disamping itu dengan  kemampuan memperbaharui 
kembali dengan cepat, bambu dapat menekan angka 
kerusakan sumber daya hutan atau berkontribusi 
untuk menghindari kerusakan hutan.

Bambu mempunyai peranan potensial dalam 
mitigasi dampak perubahan iklim ke depan. Satu 
hektar bambu dapat menyerap 20 - 62 ton CO2 
per tahunnya, dimana 1 ha hutan muda yang 
mampu hanya 15 ton dari CO2 per tahunnya. Dan 
karena pertumbuhan yang cepat bambu dianggap 
sebagai tanaman ideal untuk penyerapan karbon 
dan diharapkan berperan lebih besar dalam upaya 
mengurangi CO2 di atmosfer. 

Hasil penebangan dapat dipakai untuk bahan 
baku industri barang konsumsi seperti untuk 
bahan material bangunan furnitur dll. Hasil ini juga 
menjadi bagian penting dari lanjutan penangkapan 
yaitu untuk penyimpanan karbon dalam jangka 
panjang.

Industri yang menghasilkan produk-produk 
bambu secara utuh direkomendasikan untuk 
didukung secara penuh, intensifikasi pemakaian 
dan ektensifikasi macam produknya mengingat 
karbon  yang telah tertangkap akan tetap tersimpan 
dengan baik pada produk-produk tersebut sampai 
dengan jangka waktu yang cukup lama. Dengan 
demikian bambu dan produknya tidak hanya akan 
mempunya peranan penting di dalam menangkap 
dan menyimpan CO2 secara efisien yang berarti 
mendukung mitigasi perubahan iklim tetapi juga 
sekaligus pada saat yang sama akan meningkatkan 
kemampuan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
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Barangkali sekarang tinggal sedikit sekali 
masyarakat di Jawa Timur yang mengetahui 
tentang sejarah terbentuknya Taman Hutan 

Raya atau Tahura R. Soerjo di Jawa Timur yang lokasinya 
berada di lima kabupaten/kota yaitu Pasuruan, 
Batu, Jombang, Mojokerto dan Kediri. Memang 
harus kita akui bahwa kebanyakan dokumentasi dan 
penyimpanan arsip dari suatu peristiwa yang terjadi 
di negara kita masih kurang mendapat perhatian, 
sehingga sangat banyak sejarah yang tidak diketahui  
oleh para generasi berikutnya. Contoh suatu 
peristiwa fenomental tentang pembangunan candi 
Borobudur, Prambanan, atau lainnya sampai  dengan 
saat ini belum terungkap teknologi bagaimana proses 
pembuatannya, kita hanya terbatas menduga-duga 
saja, seandainya dokumentasi pembangunannya 
tercatat dan tersimpan secara baik, maka negara kita 
adalah termasuk negara yang mempunyai teknologi  

yang canggih di bidang arsitektur dan konstruksi. 
Kembali pada sejarah Tahura R. Soerjo mumpung 
para narasumber atau pelaku terbentuknya Tahura 
R. Soerjo sebagian besar masih diberi kesehatan 
walaupun sudah ada yang meninggalkan kita, 
sangatlah banyak faedahnya bagi kita sekarang dan 
generasi yang akan datang jika cerita terbentuknya 
Tahura R. Soerjo kita buatkan dokumentasinya

Pada sekitar waktu tahun 1986 dimuat berita 
harian  di Jawa Pos tentang diketemukannya 
keberadaan burung endemik Elang Jawa di kawasan 
hutan Arjuno Lalijiwo dan sekitarnya,  dan Elang 
Jawa termasuk jenis fauna yang dilindungi undang-
undang serta keberadaannya sudah hampir punah. 
Jumlah populasi dan penyebarannya/ habitat Elang 
Jawa di Jawa Timur belum ada data pendukung yang 
akurat berdasarkan hasil observasi/ inventarisasi 
baik yang dilakukan oleh jajaran Kehutanan maupun 

Sejarah 
Terbentuknya 
Taman Hutan Raya R. Soerjo

Oleh : Purwadi, Anggota HPK Jawa Timur
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LSM. Dari berita tentang Elang Jawa, muncullah ide 
untuk dilakukan pengamatan/ survey di lapangan 
oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Jawa 
Timur yang pelaksanaannya oleh Bidang Konservasi 
Sumber Daya Alam (KSDA) dengan anggaran rutin 
dari Kepala Bidang Tata Usaha. Saat itu selaku 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan 
Jawa Timur Bapak Ir. Tuhadi beliau masih diberi 
kesehatan dan Kepala Bidang KSDA Bapak Kasidjan 
yang telah meninggalkan kita beberapa tahun 
yang lalu. Hasil pengamatan di lapangan di sekitar 
kawasan hutan Arjuno Lalijiwo dan sekitarnya yang 
statusnya termasuk kawasan cagar alam dan hutan 
lindung, memang tidak ditemukan Elang Jawa secara 
langsung tetapi hanya diperoleh informasi dari 
beberapa masyarakat setempat bahwa Elang Jawa 
masih dapat dijumpai walaupun dalam frekuensi 
yang jarang. Obyek pengamatan yang tidak termasuk 
sasaran penting tetapi justru merupakan ide awal 
terbentuknya Tahura R. Soerjo adalah ditemukannya 
air terjun Watu Ondo di sekitar daerah Cangar, dan 
diperolehnya informasi keberadaan sumber air panas 
pada lokasi yang sama. Timbul pemikiran seandainya 
air terjun dan sumber air panas dijadikan kawasan 
wisata alam sangatlah mempunyai prospek yang 
menguntungkan bagi pelestarian dan pemanfaatan 
sumber daya alam serta dapat menumbuhkan 
perekonomian masyarakat setempat.

Berdasarkan  saran dan masukkan dari berbagai 
pihak bagaimana jika kawasan hutan Arjuno Lalijiwo 
dan sekitarnya diusulkan untuk ditetapkan menjadi 
kawasan pelestarian alam berupa taman hutan raya, 
dan ide tersebut juga termotivasi dengan telah Taman 
Hutan Raya Juanda di Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih 
mendukung usulan taman hutan raya maka diajukan 
proposal inventarisasi potensi dan survey lokasi 
kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, 
dan pemerintah daerah sangat menaruh perhatian 
dan mendukungnya. Pada anggaran 1986/ 1987 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menyetujui 
alokasi anggaran melalui APBD sebesar Rp.6.000.000. 
Kegiatan yang dilakukan masih terbatas untuk survey 
lokasi dan potensi pada kawasan hutan Arjuno 
Lalijiwo khususnya di daerah Cangar dan sekitarnya. 
Hasil survey lapangan diperoleh beberapa obyek 
wisata alam yang cukup menarik antara lain Gua 
Jepang, keanekaragaman hayati yang masih alami, 
dan pemandangan alam yang cukup menawan. 
Sebagai dasar untuk pertimbangan usulan taman 
hutan raya agar diperoleh luasan yang memadai, 
maka pada tahun anggaran 1987/ 1988  survey 
lokasi/potensi diperluas pada kawasan hutan cagar 

alam Arjuno Lalijiwo dan kawasan hutan lindung 
yang secara administratif termasuk kabupaten 
Malang, Pasuruan, Jombang, dan Mojokerto. Berkat 
koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah 
provinsi Jawa Timur kegiatan tersebut didukung 
dengan anggaran Pemerintah Daerah provinsi Jawa 
Timur sebesar Rp.90.000.000,-

Berdasarkan hasil survey lokasi/potensi maka 
kawasan hutan cagar alam Arjuno Lalijiwo dan 
hutan lindung yang terletak di empat kabupaten 
tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk 
diusulkan menjadi taman hutan raya, baik ditinjau 
dari salah satu upaya konservasi sumber plasma 
nutfah, maupun sebagai sarana bagi  kepentingan 
pendidikan, latihan, dan penyuluhan bagi generasi 
muda, dan pariwisata. Sebagai kesungguhan 
Pemda Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 
berikutnya 1988/ 1989 mengalokasikan anggaran 
pembangunan fisik sebesar Rp.250.000.000,- yang 
antara lain untuk pembangunan pendopo, pondok 
wisata, pusat informasi konservasi, kantor pengelola, 
dan bangunan lain di sekitarnya. Pembangunan fisik 
lainnya berlanjut pada tahun anggaran-anggaran 

Air Terjun Watu Ondo
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berikutnya yang sepenuhnya didukung dengan 
anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
Adapun pembangunan fisik dengan biaya APBD 
Provinsi Jawa Timur mulai tahun 1989/ 1990 sampai 
dengan diresmikannya menjadi Tahura R. Soerjo 
pada tahun 1993 antara lain adalah pembangunan 
patung dan tempat prasasti, gapura pada pintu 
masuk di Cangar, pembuatan jalan batu, bangunan 
air panas dan beberapa saluran air, plasa, dll.

Permohonan penetapan Tahura diajukan oleh 
Kanwil Departemen Kehutanan Jawa Timur kepada 
Menteri Kehutanan sekitar tahun 1991/ 1992 yang 
salah satu tembusan suratnya  disampaikan kepada 
Gubernur Jawa Timur. Dalam surat permohonan 
diusulkan luas calon Tahura 25.000 Ha yang 
meliputi kawasan hutan lindung gunung Arjuno, 
gunung Gede, gunung Biru, dan gunung Limas 
seluas 20.000 Ha (yang dikelola Perum Perhutani 
Unit II), kawasan hutan cagar alam Arjuno Lalijiwo 
seluas 4.960 Ha (yang dikelola Balai KSDA) dan 
areal penelitian Universitas Brawijaya seluas 40 
Ha. Atas permohonan tersebut Gubernur Provinsi 
Jawa Timur juga memberikan rekomendasi 
persetujuannya usulan Tahura seluas 25.000 Ha 
yang juga sekaligus mengusulkan namanya menjadi 
Tahura R. Soerjo. Waktu itu yang menjabat sebagai 
Gubernur Jawa Timur Bapak Soelarso dan sebagai 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan 
Bapak Ir. Israyadi.  

Usulan nama Tahura di Jawa Timur
Sebagai bahan pertimbangan nama Tahura 

di Jawa Timur diusulkan nama pahlawan yang 
berasal dari Jawa Timur yang mempunyai jasa cukup 

besar bagi negara dan pemerintah   Jawa Timur. 
Ada tiga calon nama pahlawan yang layak untuk 
dipertimbangkan, yaitu Ir. Soekarno presiden pertama 
RI berasal dari Blitar, Bung Tomo/ Sutomo pahlawan 
perang melawan sekutu yang meletus pada tanggal 
10 November 1949 yang berasal dari Surabaya, dan 
R. Soerjo yang merupakan gubernur pertama Jawa 
Timur setelah Indonesia merdeka dan dilahirkan di 
Magetan. Dengan berbagai pertimbangan dari segala 
aspek pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur setuju 
mengusulkan nama calon Tahura Jawa Timur adalah 
Tahura R. Soerjo

Riwayat Singkat R. Soerjo
Pemilihan nama Taman Hutan Raya di Jawa 

Timur R. Soerjo dengan pertimbangan R. Soerjo 
adalah Gubernur Jawa Timur yang pertama. 
Sementara dalam kedudukannya sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah tingkat I Jawa Timur, tidak sedikit 
jasanya untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan RI 
tercinta ini.

Raden Soerjo dilahirkan di Magetan, 9 Juli 
1898. Ayahnya, Raden Mas Wiryosumarto, adalah 
Ajun Jaksa di kota kelahiran R. Soerjo tersebut. 
Setelah menamatkan pendidikan di OSVIA atau 
Sekolah Pamongpraja pada tahun 1918, Soerjo 
kemudian bekerja sebagai pamongpraja di Ngawi. 
Tahun 1920, ia dipindahkan ke Madiun sebagai 
Mantri Veldpolitie. Dua tahun kemudian, Soerjo 
mengikuti pendidikan polisi di Sukabumi. Seusai 
menamatkan pendidikan ini, ia bertugas jadi asisten 
wedana di beberapa tempat. Karena berprestasi, 
Soerjo kemudian mendapat tugas belajar lagi di 
Bestuur School Sekolah Calon Bupati di Jakarta. 
Setelah tamat, ia bertugas sebagai wedana di 
beberapa tempat. Sampai akhirnya pada tahun 
1938, Soerjo diangkat menjadi bupati di Magetan. 
Jabatan ini disandang sampai bala tentara Dai 
Nippon menduduki Indonesia.

Semasa pendudukan Jepang, banyak bekas 
pejabat Hindia Belanda disingkirkan. Tetapi R. 
Soerjo justru diangkat Syuchokan atau residen di 
Bojonegoro. Setelah Indonesia merdeka, Soerjo 
diangkat menjadi gubernur Jawa Timur dan 
berkedudukan di Surabaya. Beberapa saat setelah 
Soerjo menjalankan roda pemerintahan daerah 
Jawa Timur, tentara Inggris mendarat di Pelabuhan 
Tanjung Perak. Tepatnya pada 23 Oktober 1945. 

Tugas tentara Inggris adalah melucuti 
tentara Jepang yang kalah perang. Namun di 
belakang rombongan tentara Inggris, ternyata ikut 
membonceng pula pasukan NICA (Nederlands Indies 

Pemandian air panas Cangar dan Gua Jepang
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Civil Administration). Kehadiran NICA memancing 
kemarahan laskar rakyat Surabaya, sehingga 
terjadi bentrokan. Dan di tengah bentrokan itulah 
komandan pasukan Inggris Brigadir Jendral Mallaby, 
terbunuh. Kematian jendral berbintang satu tersebut 
membangkitkan kemarahan pasukan Inggris. 
Akibatnya, ultimatum dijatuhkan. Semua orang 
Indonesia yang bersenjata harus menyerah, paling 
lambat tanggal 10 November 1945 pukul 06.00. Jika 
tidak dipatuhi, maka kota Surabaya akan dihancurkan 
dari darat, laut, maupun udara. Gubernur Jatim, R. 
Soerjo bersama TKR dan tokoh masyarakat ternyata 
bersepakat menolak ultimatum tersebut. Penolakan 
itulah yang kemudian menyulut pertempuran 10 
November 1945. Selama seminggu, rakyat dan laskar 
Surabaya berjuang.

Tahun 1947, jabatan Gubernur R. Soerjo 
berakhir. Kemudian diangkat sebagai Dewan 
Pertimbangan Agung. Pada tanggal 10 November 
1948 dalam perjalanannya Yogyakarta - Madiun, R. 
Soerjo diculik dan dibunuh oleh gerombolan PKI. 
Aksi itu merupakan bagian dari pemberontakan 
PKI Madiun pimpinan Muso. Empat hari kemudian 
jenazahnya diketemukan dan dimakamkan di 
Magetan. Monumen R. Soerjo dapat dilihat di hutan 
Mantingan di tepi jalan Raya Ngawi.

Peresmian Tahura R. Soerjo
Penunjukan Taman Hutan Raya R. Soerjo 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia No. 29 tahun 1992 tanggal 20 Juni 1992, 
yang meliputi kelompok hutan Arjuno Lalijiwo 
seluas 25.000 Ha yang terletak di kabupaten 
Mojokerto, Pasuruan, Malang, dan Jombang. 
Adapun tujuan pembangunan Taman Hutan Raya 
R. Soerjo sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 
29 tahun 1992 ialah untuk, 1) pelestarian plasma 
nutfah hutan Indonesia, 2) sarana penelitian tipe 
vegetasi hutan pegunungan, 3) sarana pendidikan, 
latihan dan penyuluhan bagi generasi muda 
dan masyarakat, 4) tempat wisata alam sebagai 
sarana pembinaan pecinta alam, 5) memelihara 
keindahan alam dan menciptakan iklim yang segar, 
dan 6) meningkatkan fungsi hidro-orologis Daerah 
Aliran Sungai Brantas, Konto dan Daerah Aliran 
Sungai Kromong.

Taman Hutan Raya R. Soerjo diresmikan oleh 
Presiden RI pada acara PPKAN (Pekan Penghijauan 
Dan Konservasi Alam Nasional) di Gorontalo tahun 
1993, dan prasasti peresmiannya dipasang di 
halaman pendopo Tahura R. Soerjo di Cangar desa 
Sumberbrantas Kodya Batu. Sebagai persiapan 
untuk mengumpulkan bahan-bahan  pameran dalam 
rangka peresmian Tahura R. Soerjo di acara puncak 
PPKAN di Gorontalo, atas rekomendasi Pemda Jatim 
tim persiapan (Kanwil Departemen Kehutanan Jatim, 
Bappeda Provinsi Jatim, Biro Perekonomian Sekda 
Jatim, Dinas Pariwisata Jatim, dan   BKSDA IV Jatim) 
mendapat bantuan helikopter dari PT Gudang Garam, 
dengan tujuan untuk pengambilan dokumentasi dari 
udara.

Catatan
1. Sejarah terbentuknya Tahura R. Soerjo tersebut 

di atas masih umum dan terbatas pada ingatan 
penulis, adalah lebih baik jika dinas Kehutanan 
Jawa Timur melalui UPT nya yaitu Balai Tahura 
R. Soerjo membuat dokumentasi yang lebih baik 
dengan data yang lebih sempurna, dan nantinya 
dapat dipergunakan sebagai bahan informasi 
bagi pengunjung atau untuk kepentingan 
lainnya.

2. Penulis pada periode yang akan datang akan 
mencoba menulis Mengenal Lebih Dekat  Tahura 
R. Soerjo, dan penulis mantan Kepala Bidang 
KSDA Kanwil Departemen Kehutanan Jawa 
Timur antara tahun 1991 s/d 1996.

Peta Taman Hutan Raya R. Soerjo
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Taman Hutan Raya Raden Soerjo adalah salah 

satu destinasi wisata di kawasan hutan Jawa Timur 
yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri (Sari, 
2009). Tahura R. Soerjo secara administratif meliputi 
wilayah Kabupaten Kediri, Jombang, Pasuruan, 
Mojokerto, Malang, dan Kota Batu. Selain itu, Tahura 
R. Soerjo memiliki Objek Wisata Alam (OWA) berupa: 
Kolam Air Panas Cangar, air terjun (Watu Ondo, Watu 
Lumpang, Supit Urang, Kreta, dan Tretes), Goa Jepang, 

pendakian gunung Welirang-Arjuno, pemandangan 
gunung Gajah Mungkur, dan camping ground (UPT 
Tahura R.Soerjo, 2015).

Fokus penulisan ini terletak pada obyek wisata 
alam (OWA) Cangar – Tahura R.Soerjo. Destinasi 
tersebut mempunyai jumlah pengunjung tertinggi 
dibandingkan dengan obyek wisata lainnya. 

Disamping potensi alamnya, OWA Cangar Tahura 
R.Soerjo masih memiliki beberapa kelemahan yakni 
masalah akses keterjangkauan yang sulit, kurangnya 
atraksi, sedikitnya sarana wisata dan banyaknya sampah 
wisata. Berdasarkan survei kepuasan pengunjung 
OWA Cangar – Tahura R.Soerjo, sedikitnya 80% atau 
sejumlah 32 orang dari 40 responden menyatakan 
bahwa masih belum puas sehingga masih memerlukan 
perbaikan akses jalan, sarana dan pelayanan wisata 
alam. Hal ini sejalan dengan penelitian Maulida, dkk 
(2012) mengatakan bahwa ”pengelolaan dan kepuasan 
pengunjung OWA Cangar – Tahura R.Soerjo perlu 
ditingkatkan melalui pelayanan jasa, penambahan 

PEMBERDAYAAN PELAJAR DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATA DI KAWASAN 

HUTAN MELALUI KEGIATAN TERRASERING 
(TERAPI RELAKSASI ALAM SEJUK BARING), 

PHOTOBOOTH, DAN BIRDWATCHING 
(STUDI KASUS DI OWA CANGAR-TAHURA R. SOERJO)

Oleh: 
SMA WACHID HASYIM 2 TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Juara 1 Kategori SMA Lomba Karya Tulis Dishut Prov. Jatim Tahun 2016
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sarana dan prasarana penunjang, kemudahan 
aksesibilitas, dan menjaga kualitas lingkungan alami”. 

Daya tarik wisata di Tahura R.Soerjo sering 
dijadikan lokasi aktivitas muda-mudi atau berseragam 
pelajar yang sengaja sebagai tempat nongkrong, 
membolos, merokok ataupun berpacaran. Hal 
tersebut sangat berdampak negatif bagi lingkungan 
dan pendidikan kemasyarakatan sehingga dapat 
mengancam kelestarian Tahura R.Soerjo. 

Melihat masalah yang terus terjadi, dibutuhkan 
pemberdayaan pelajar dalam ikut berperan aktif dalam 
membangun destinasi wisata alam. Salah satu bentuk 
pemberdayaan pelajar yaitu membuat kegiatan yang 
positif sehingga meningkatkan daya tarik objek wisata 
alam di kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo. 
Kegiatan tersebut adalah ”Terrasering” (terapi relaksasi 
alam sejuk baring), photo booth, dan birdwatching. 
Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan 
mengangkat judul penulisan yaitu: ”Pemberdayaan 
Pelajar Dalam Upaya Meningkatkan Daya Tarik di 
Kawasan Hutan Melalui Kegiatan Terrasering (Terapi 
Relaksasi Alam Sejuk Baring), PhotoBooth, dan 
Birdwatching (Studi Kasus di OWA Cangar – Tahura 
R.Soerjo)”.

1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk kegiatan Terrasering, Photo 

Booth, dan Birdwatching sebagai pemberdayaan 
pelajar dalam upaya meningkatkan daya tarik di 
kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo?

2. Bagaimana peran kegiatan Terrasering, Photo Booth, 
dan Birdwatching dalam konsep pembangunan 
destinasi wisata alam di kawasan OWA Cangar – 
Tahura R.Soerjo?

1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penulisan sebagai berikut:
1. Mengetahui bentuk kegiatan Terrasering, Photo 

Booth, dan Birdwatching sebagai pemberdayaan 
pelajar dalam upaya meningkatkan daya tarik di 
kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo.

2. Mengetahui peran kegiatan Terrasering, Photo 
Booth, dan Birdwatching dalam konsep membangun 
destinasi di kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo. 

1.4 Manfaat Penulisan
1. Bagi peneliti, sebagai referensi mendalam tentang 

kegiatan Terrasering, Photo Booth, dan Birdwatching 
sebagai pemberdayaan pelajar dalam upaya 
meningkatkan daya tarik di kawasan OWA Cangar – 
Tahura R.Soerjo.

2. Bagi Pengelola, Pemerintah, dan instansi yang 
terkait; diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 
dalam pengambilan kebijakan atau upaya solutif 
terhadap meningkatkan daya tarik di kawasan 
OWA Cangar – Tahura R.Soerjo pada khususnya 
dan membangun destinasi wisata alam di kawasan 
hutan Jawa Timur pada umumnya.

3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menjadi 
bahan informasi dan acuan untuk ikut serta dalam 
pengembangan dan pelestarian objek wisata alam 
di kawasan hutan Jawa Timur.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1  Pemberdayaan Pelajar
McArdle (1989) mengartikan pemberdayaan 

sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-
orang yang secara konsekwen melaksanakan 
keputusan tersebut. Lebih lanjut dikatakan 
pemberdayaan mengandung dua unsur pokok yaitu 
kemandirian dan partisipasi. 

Selain itu, Rukmianto (2002) menyatakan  bahwa 
pemberdayaan adalah suatu program, dilihat dari 
tahapan kegiatan guna mencapai tujuan yang sudah 
ditentukan jangka waktunya. 

Jadi pemberdayaan dalam pembahasan ini adalah 
proses memberikan kekuasaan dan kemampuan 
kepada pelajar untuk berperan aktif dalam serangkaian 
berbagai program kegiatan. 

2.2  Terrasering (Terapi Relaksasi Alam Sejuk 
Baring), Photo Booth, dan Birdwatching

2.2.1 Terapi Relaksasi Alam Sejuk Baring
Pijat relaksasi  adalah suatu cara 

pengobatan penyakit melalui titik pusat urat syaraf 
yang  bersangkutan  dengan organ-organ tubuh 
tertentu atau pada titik-titik tertentu pada tubuh 
manusia (telapak kaki, belakang telinga) yang bisa 
menggunakan alat-alat khusus yang terbuat dari 
plastik, kayu, karet hingga tusuk jarum. 

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Ayu, 
dkk (2013) dijelaskan bahwa ”terapi relaksasi efektif 
sebagai intervensi untuk mengurangi tingkat stres 
kerja”.

 
2.2.2  Photobooth

Photobooth adalah proses pengambilan foto 
dengan latar belakang dan setting tempat yang sama, 
hanya saja orang yang difoto dapat menambahkan 
aksesoris atau hiasan tambahan agar terlihat beda. 
Usaha yang diterapkan berbasis on-line melalui media 
sosial. Jenis Photobooth ini tidak memerlukan tempat 
karena bisa dilakukan secara langsung di suatu tempat.
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2.2.3  Birdwatching
Birdwatching atau birding adalah salah satu 

teknik pendidikan konservasi sebagai media untuk 
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya 
konservasi burung di alam. Kegiatan ini sudah menjadi 
salah satu hobi baru di kalangan masyarakat kita, 
sehingga berpotensi untuk dikembangkan ke arah 
pengelolaan yang lebih lanjut (BTNB, 2010).

2.3. Objek Wisata Alam (OWA) Cangar Di Kawasan 
Tahura R.Soerjo

1) Kompleks Kolam Pemandian Air panas Cangar
Pemandian air panas merupakan atraksi 

unggulan di obyek wisata Cangar. Daya tarik 
utama berupa air panas alami yang bersumber 
dari kaki Gunung Welirang.  Landscape obyek 
ini cenderung landai dan pemandangannya 
sangat indah dan alami karena adanya tutupan 
berbagai vegetasi khas pegunungan yang rapat 
sehingga udaranya sangat sejuk. 

Menurut Maulida, dkk (2012) mengatakan 
Obyek Wisata Alam Air Panas Cangar memiliki 
potensi untuk dikembangkan menjadi ekowisata 
dengan potensi alam berupa air panas, areal 
berkemah, jalur lintas alam, pondok wisata, gua 
Jepang, satwa endemik, aula serta pendopo 
untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

2) Air Terjun Watu Ondo
Air terjun Watu Ondo termasuk dalam 

wilayah pengelolaan Seksi Mojokerto. Atraksi 
utama di obyek wisata Watu Ondo adalah air 
terjun yang mempunyai tinggi sekitar 75 m.   Air 
Terjun Watu Ondo ini merupakan air terjun yang 
memiliki keunikan karena terdapat 2 buah air 
terjun dan debitnya tidak pernah turun. Selain itu 
di bagian bawahnya terdapat sendang/kolam dan 
air terjun ini memiliki nama lain Coban Kembar. Air 
terjun ini dikelilingi tebing yang curam sehingga 
membentuk suatu lembah. Panorama yang dapat 
dinikmati hutan rimba yang kondisinya masih 
sangat alami dan sangat rapat tajuknya sehingga 
sangat sejuk, suhunya ±14°C. 

3) Goa Jepang
Goa Jepang, yang letaknya menyebar 

sebanyak 5 Goa, namun hanya satu yang sering 
dikunjungi oleh wisatawan karena letaknya 
berdekatan dengan kolam pemandian (kurang 
dari 1 Km).

4) Pendakian Gunung Arjuno-Welirang Jalur 
Sumberbrantas

5) Persemaian Bibit
Salah satu persemaian bibit yang akan 

digunakan untuk kegiatan rehabilitasi kawasan 
Tahura R. Soerjo terletak di komplek pemandian 

air panas Cangar. Meskipun terletak di dalam 
kawasan obyek wisata pemandian air panas 
Cangar tetapi persemaian ini jarang dikunjungi 
oleh wisatawan. Keberadaan dari persemaian ini 
berpotensi dijadikan sebagai wisata pendidikan 
misal wisata pengenalan jenis tanaman hutan.

BAB III
KEGIATAN DAN ANALISIS PERMASALAHAN

1.1 Bentuk kegiatan Terrasering, Photo Booth, 
dan Birdwatching sebagai pemberdayaan 
pelajar dalam upaya meningkatkan daya 
tarik wisata di kawasan OWA Cangar – Tahura 
R.Soerjo
Terrasering merupakan kegiatan pijat relaksasi 

menggunakan aromaterapi sambil merebahkan 
badan. Kegiatan pijat dilakukan oleh pelajar SMA 
Wachid Hasyim 2 Taman yang telah mendapatkan 
pelatihan pijat relaksasi dari ahli terapi sebelumnya. 
Terapi relaksasi menggunakan aromaterapi dari kertas 
aroma berbau lavender dan cream pijat. 

Kegiatan Terrasering  dilakukan dekat OWA 
kolam air panas Cangar. Kegiatan terapi tersebut 
menggunakan sebuah tenda semi tertutup. Kegiatan 
terapi dilakukan kepada pengunjung yang berminat 
setelah berendam di kolam air panas. 

Gambar 1. Kegiatan Terrasering dan Tenda Terapi 
Relaksasi

Kelebihan kegiatan Terrasering ini memberikan 
alternatif fasilitas/atraksi wisata baru kepada 
pengunjung OWA Cangar Tahura R.Soerjo. Kegiatan 
ini sangat diminati oleh wisatawan sejumlah 30 orang 
baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Kedepan, 
diharapkan adanya pemberdayaan masyarakat lokal 
yang membuat usaha pijat relaksasi.  

Wujud Terrasering merupakan salah satu upaya 
solusi pemberdayaan pelajar di kawasan OWA Cangar – 
Tahura R.Soerjo dalam upaya meningkatkan daya tarik 
wisata. Melalui optimalisasi Terrasering, masyarakat 
bisa memanfaatkan peluang bisnis dan kegiatan 
ekonomis masa depan masyarakat di sekitar kawasan 
OWA Cangar – Tahura R.Soerjo. 
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Kegiatan PhotoBooth merupakan proses 
pengambilan foto dengan latar belakang dan setting 
tempat yang sama, hanya saja orang yang difoto dapat 
menambahkan aksesoris atau hiasan tambahan agar 
terlihat beda. Kegiatan photo booth dilakukan oleh 
pelajar SMA Wachid Hasyim 2 Taman yang sebelumnya 
telah mempersiapkan properti atau alat pelengkap 
berupa kamera serta bingkai foto. Adapun bingkai 
tersebut bertuliskan instagram, Facebook dan media 
sosial lain. Kegiatan PhotoBooth seperti pada gambar 
dibawah berada di areal kawasan OWA Cangar – Tahura 
R.Soerjo.

Gambar 2. Aktivitas photobooth pengunjung

Kelebihan dari kegiatan photobooth ialah 
wisatawan dapat mengabadikan momen dengan 
berlatarkan keindahan dan keasrian kenampakan 
alam di TAHURA R.Soerjo. Kegiatan ini sangat menarik 
karena dalam praktiknya diminati oleh kurang lebih 
38 wisatawan baik laki laki maupun perempuan dari 
yang berusia belia hingga tua. Kedepannya diharapkan 
pemerintah mampu membuat area-area tertentu yang 
aman untuk berfoto bagi wisatawan yang datang 
berkunjung ke OWA Cangar – Tahura R.Soerjo.

Wujud kegiatan photobooth merupakan salah satu 
upaya solusi pemberdayaan pelajar di kawasan OWA 
Cangar – Tahura R.Soerjo dalam upaya meningkatkan 
daya tarik wisata. Melalui optimalisasi photobooth, 
wisatawan dapat memanfaatkan menunujukkan 
kepada khalayak umum bahwa kawasan WA Cangar – 
Tahura R.Soerjo layak dijadikan sebagai tujuan wisata 
yang layak dipertimbangkan untuk dikunjungi. 

Kegiatan Birdwatching merupakan aktivitas 
pengamatan burung yang dilakukan sekelompok 
orang untuk tujuan tertentu. Aktivitas birdwatching 
dilakukan di alam liar terutama di kawasan biodiversity 
avifauna seperti di Tahura R.Soerjo. Birdwatching 
sendiri dimaksudkan untuk mengenalkan kepada 
wisatawan bahwa kawasan hutan di Jawa Timur 
memiliki keanekaragaman burung yang unik dan 
patut dijadikan sebagai kegiatan wisata minat khusus 
sekaligus penghapus kepenatan dari rutinitas aktivitas 
harian setiap orang.

Gambar 3. Birdwatching di kawasan Tahura R.Soerjo

Birdwatching merupakan kegiatan pengamatan 
aktivitas burung yang disediakan oleh pelajar SMA 
Wachid Hasyim 2 Taman untuk pengunjung wisata 
minat khusus di kawasan OWA Cangar – Tahura 
R.Soerjo. Kegiatan birdwatching ini bertempat di 
kawasan Tahura R.Soerjo yakni di OWA air terjun 
Watu Ondo area, OWA Cangar dan jembatan kembar. 
Birdwatching juga bisa dilakukan di tempat lain di 
kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo seperti di 
area pemandian air panas, jogging track, dan area ke 
goa jepang.

Gambar 4. Sikatan kepala abu-abu - salah satu spesies 
burung yang dapat dijumpai di kawasan Tahura 

R.Soerjo

Kelebihan Birdwatching adalah wisatawan 
dapat mengamati dan mengetahui burung jenis 
apa saja yang berhabitat di kawasan OWA Cangar – 
Tahura R.Soerjo. Program Birdwatching ini bertujuan 
untuk menjembatani wisatawan terutama pelajar 
Jawa Timur untuk lebih mencintai dan menjaga 
kelestarian hutan karena merupakan habitat dari 
satwa satwa yang apabila tidak dijaga keseimbangan 
perkembangbiakannya akan mengakibatkan 
kepunahan. Birdwatching sendiri tentunya sangat 
cocok sebagai kegiatan pelajar terutama yang bidang 
studinya berkaitan dengan makhluk hidup.

Wujud Birdwatching merupakan salah satu 
upaya solusi pemberdayaan pelajar di kawasan OWA 
Cangar – Tahura R.Soerjo dalam upaya meningkatkan 
daya tarik wisata. Melalui optimalisasi Birdwatching, 
pelajar dapat memanfaatkan aktivitas ini sebagai 

Hal 16/II-6/2017 � BAKTI RIMBA



sarana pembelajaran yang cukup menarik dengan cara 
mengamati secara langsung aktivitas dan tingkah laku 
burung.

1.2 Peran kegiatan Terrasering, PhotoBooth, dan 
Birdwatching dalam konsep membangun 
destinasi wisata alam di kawasan OWA Cangar 
– Tahura R.Soerjo 
Ide kegiatan Terrasering, PhotoBooth, dan 

Birdwatching berawal dari kajian pendahuluan yang 
dilakukan penulis di kawasan OWA Cangar – Tahura 
R.Soerjo. Hasil kajian pendahuluan diketahui bahwa 
kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo memang 
membutuhkan fasilitas/atraksi wisata yang baru. 
Kegiatan Terrasering bertujuan menambah daya tarik 
objek wisata alam. Sedangkan kegiatan PhotoBooth 
dilakukan karena banyak pengunjung hanya foto 
selfie sehingga diperlukan media/aksesoris untuk 
menambah sesuatu yang berbeda. Selain itu, kegiatan 
Birdwatching menambah semarak atraksi avifauna 
untuk wisata minat khusus.

Peran aktif pelajar sangat dibutuhkan dalam 
mewujudkan kegiatan Terrasering, PhotoBooth, dan 
Birdwatching dalam konsep membangun destinasi 
wisata alam di kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo. 
Pelajar secara aktif mengembangkan prilaku yang baik 
tertuang dalam kegiatan sosial yang positif. Kegiatan 
yang dilakukan pelajar tersebut, diyakini menyumbang 
sebuah upaya peningkatan daya tarik objek wisata 
alam sebagai destinasi favorit. 

Pemberdayaan pelajar dalam kegiatan 
Terrasering, PhotoBooth, dan Birdwatching ini bisa 
dilakukan secara berkelanjutan sehingga pelajar pun 
berpartisipasi dalam rangka membangun destinasi 
wisata di kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo. 
Selain itu, juga bisa dilakukan pemberdayaan oleh 
masyarakat setempat agar kearifan lokal nampak pada 
pengembangan destinasi objek wisata di kawasan 
OWA Cangar – Tahura R.Soerjo pada khususnya dan 
hutan Jawa Timur pada umumnya. 

Konsep membangun destinasi wisata alam di 
kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo melalui peran 
aktif pelajar bisa menjadi model pemberdayaan. 
Dibutuhkan kerjasama yang baik antar pihak baik 
pengelola wisata, pemerintah, pelaku pendidikan, 
maupun masyarakat sehingga dapat membentuk 
suatu konsep terpadu dalam pengembangan Daerah 
Tujuan Wisata (DTW) di kawasan hutan Jawa Timur. 

Dalam hal ini pelajar bisa menyalurkan kegiatan 
secara positif, sedangkan pengelola terbantu dengan 
adanya kegiatan atraksi wisata baru sehingga 
pengunjung OWA mendapatkan kepuasan dan berniat 
untuk datang kembali.

BAB IV
SUMBANGAN PEMIKIRAN TERHADAP UPAYA 

KONSERVASI

Secara berkelanjutan pelaksanaan kegiatan 
Terrasering, PhotoBooth, dan Birdwatching oleh pelajar 
SMA ini membutuhkan peran aktif dan bantuan 
pemerintah daerah setempat dengan instansi terkait 
seperti Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur dan UPT Tahura R. Soerjo. 
Kemudian, menjadikan salah satu program unggulan 
UPT Tahura dalam rangka pemberdayaan pemuda di 
sekitar kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo. 

Implementasi kegiatan Terrasering, PhotoBooth, 
dan Birdwatching bisa dilaksanakan di destinasi objek 
wisata alam yang lain. Kegiatan yang lebih fokus dan 
terarah bisa dimulai melalui proses perencanaan, 
pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pertama, proses 
perencanaan tetap berada di tangan pemerintah selaku 
pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. 
Kedua, tahap pelaksanaan  berdasarkan pemberdayaan 
pemuda atau pelajar yang terdapat bidang eko-
sosio-edukasi. Bidang eko-sosio-edukasi merupakan 
suatu program yang dilaksanakan pemerintah untuk 
mengembangkan ekowisata melalui pemberdayaan 
kepada pemuda atau pelajar untuk tujuan pendidikan. 
Ketiga, tahap evaluasi harus dilaksanakan agar dapat 
terjamin kualitas hasil kegiatan. 

Pihak yang berkontributif adalah pihak dari 
pengelola OWA Cangar – Tahura R.Soerjo turut 
membantu untuk perkembangan program kegiaatan 
dan masyarakat juga berperan penting dalam 
pelaksanaan kegiatan Terrasering, PhotoBooth, dan 
Birdwatching dengan melakukan proses konsultasi 
agar terlaksananya kegiatan tersebut. Peningkatan 
pemberdayaan pelajar dengan cara meningkatkan 
minat bakat siswa secara berkesinambungan dan 
didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia.Hal 
ini juga dapat meningkatkan pemberdayaan pelajar. 

Sarana dan prasarana yang di butuhkan yaitu 
modal fisik dan modal manusia. Modal fisik antara lain 
: 1) Tersediasanya lahan untuk aktivitas Terrasering, 
PhotoBooth, dan Birdwatching, 2) Ketersediaan bahan 
untuk membangun tempat kegiatan, 3) Tersedianya 
kamera dan teleskop untuk photobooth dan 
birdwatching, 4) Dan ketersediaan alat dan bahan untuk 
pelaksanaan Terrasering. Modal manusia antara lain :1) 
pengelola OWA Cangar – Tahura R.Soerjo membantu 
membangun pelaksanaan program kegiatan, 2) 
masyarakat yang berkomitmen untuk membantu 
memajukan kegiatan tersebut. 

Bantuan yang diharapkan untuk terwujudnya 
upaya membangun destinasi objek wisata alam 
di kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo adalah 
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Implementasi kegiatan Terrasering, PhotoBooth, dan 
Birdwatching sebagai daya tarik baru. Sehubungan 
dengan hal tersebut, bisa memanfaatkan media 
sosial sebagai wadah promosi. Dan pelatihan untuk 
pemijatan supaya wisatawan bisa menikmati hasil 
yang maksimal. Dengan program ini akan berdampak 
positif bagi wisatawan dapat menikmati keindahan 
di lingkungan sekitar dan bisa merilekskan tubuhnya 
dengan adanya pemijatan relaksasi, dengan hal ini 
bukan hanya sekedar program kegiatan saja yang 
berdampak positif tetapi OWA Cangar – Tahura R.Soerjo 
juga bisa dikenal oleh semua orang antara lain tempat 
dan keindahan Hutan Raya tersebut. 

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN PENYELESAIAN

1.1 Simpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai 

berikut:
1. Salah satu cara membangun destinasi wisata alam 

di kawasan hutan Jawa Timur adalah melakukan 
peran aktif memberdayakan pelajar dalam kegiatan 
Terrasering (Terapi Relaksasi Alami Sejuk Baring) 
, Birdwatching (wisata minat khusus mengamati 
ragam avifauna) dan PhotoBooth, selain dapat 
memperkenalkan tempat wisata dan berbagai 
potensi OWA Cangar – Tahura R.Soerjo. Selain itu, 
juga dapat membuat suatu program yang tidak 
membahayakan keaslian dari hutan alam karena 
betapa penting nya untuk menjaga agar tetap 
lestari sehingga tentu perlu penanganan yang 
benar terhadap hutan. 

2. Sebagai bentuk untuk menciptakan perkembangan 
destinasi wisata di kawasan OWA Cangar – Tahura 
R.Soerjo yang masih kurang dan mengakibatkan 
kawasan tersebut minim wisatawan maka 
mendirikan suatu program kegiatan tersebut 
sangatlah memiliki manfaat sebagai penunjang 
wisatawan pada kawasan tersebut.

1.2 Saran
Saran dari penulisan ini ditujukan pada:

1. Bagi Kementrian Kehutanan, Balai besar TNBTS; 
disarankan untuk segera mewujudkan program 
Terrasering, PhotoBooth dan Birdwatching 
dimana program tersebut akan bermanfat untuk 
menambah atraksi wisata tanpa merusak ataupun 
merubah wilayah konservasi OWA Cangar – 
Tahura R.Soerjo dalam rangka menarik lebih 
banyak wisatawan untuk berkunjung kembali ke 
objek wisata alam (OWA) tersebut.

2. Bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur dan 
Kabupaten kota yang berada di sekitar OWA 

Cangar – Tahura R.Soerjo, disarankan untuk 
bersinergi dan saling membantu dalam 
perwujudan program kegiatan tersebut agar 
wilayah OWA Cangar – Tahura R.Soerjo segera 
dapat dimanfaatkan oleh wisatawan maupun 
pelajar/mahasiswa sebagai sarana pendidikan, 
kebudayaan, pelestarian serta pengawetan hutan 
alam guna memajukan destinasi wisata. 

3. Bagi wisatawan yang datang berkunjung 
ke kawasan OWA Cangar – Tahura R.Soerjo 
diharapkan dapat mendukung keberhasilan 
dalam program pengembangan destinasi wisata 
di Jawa Timur berupa tindakan untuk tidak 
mencemari maupun merusak area wisata tersebut 
dengan meninggalkan sampah.
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1. Pendahuluan  
Kawasan laut dan pesisir Jawa Timur 

mempunyai luas hampir dua kali luas daratannya 
(+ 47220 km persegi) atau mencapai ± 75.700 
km2 apabila dihitung dengan 12 mil batas wilayah 
provinsi, sedang garis pantai Provinsi Jawa Timur 
memiliki garis pantai sepanjang ± 2.128 km  yang 
aktif dan potensial. Provinsi Jawa Timur tidak 
hanya luas dari segi wilayah, tetapi juga kaya akan 
sumberdaya alam yang tentunya akan menjadi 
daya dukung pembangunan wilayahnya. 

Dalam pengelolaan sebuah ekosistem 
mangrove banyak sekali stakeholder yang terlibat 
baik dari instansi pemerintah (pusat/daerah) maupun 
dari pemerhati mangrove yang bergerak secara 
individu atau kelompok. Apabila stakeholder tersebut 
bergerak secara sendiri maka akan terjadi kerancuan 
program yang disebabkan kinerja yang tidak 
sinergis antar stakeholder tersebut seperti tumpang 
tindihnya kegiatan di kawasan hutan mangrove. 
Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerja 
pengelolaan ekosistem mangrove maka dibentuklah 
Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi 
Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jatim 
No.188/346/KPTS/013/2013 tentang Tim Koordinasi 
Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan 
KKMD Provinsi Jawa Timur yang dibentuk dalam 

sebuah Kebijakan dan program untuk mewujudkan 
pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan 
masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan 
sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral 
dari sistem perencanaan pembangunan nasional. 
Sebagai upaya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan 
Sinergi Lintas Sektor, Instansi dan Lembaga untuk 
mewujudkan  Pengelolaan  Ekosistem Mangrove 
yang Berkelanjutan. Dalam Bahasa yang sederhana 
sebenarnya KKMD Provinsi Jawa Timur adalah Wadah 
koordinasi dan media komunikasi para pihak 
terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove  di 
Provinsi Jawa Timur.  

2. Kondisi Ekosistem Mangrove Jawa Timur
A. Luas Hutan Mangrove

Luas hutan mangrove yang ada di Jawa 
Timur hasil inventarisasi pada Tahun 2015 
adalah 34.390,13 Ha, dengan perincian dalam 
kawasan hutan seluas 19.491,22 sedangkan 
yang diluar kawasan hutan  14.898,91  yang 
tersebar di 22 kabupaten/kota. 

B. Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir
Isu sosial ekonomi dalam pengelolaan 

ekosistem mangrove yang terdapat di Provinsi 
Jawa Timur, antara lain:

Oleh : Ardianto BUP

Peran Kelembagaan Kelompok Kerja Mangrove 
Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove

 Provinsi Jawa Timur
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a. Adanya perbedaan pemahaman tentang 
nilai dan fungsi ekosistem mangrove 
dengan pentingnya upaya rehabilitasi.

b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat 
lokal dalam perencanaan dan implementasi 
pengelolaan ekosistem mangrove.

c. Sebagian besar kondisi masyarakat di 
sekitar ekosistem mangrove tergolong 
miskin.

d. Kegiatan pemanfaatan ekosistem 
mangrove ramah lingkungan belum 
berkembang.

e. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi 
memicu alih fungsi lahan dan kerusakan 
ekosistem mangrove

C. Kerusakan Ekosistem Mangrove 
Ada beberapa faktor penyebab utama 

kerusakan hutan mangrove di Jawa Timur 
antara lain : 
1. Pencemaran.
2. Konversi hutan mangrove yang kurang 

memperhatikan faktor lingkungan, 
karena kurang sinergisnya lembaga yang 
mengelola ekosistem mangrove.

3. Penebangan yang berlebihan untuk 
pembuatan arang karena memiliki kualitas 
arang yang baik.

4. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat 
pesisir.

5. Persepsi sebagian masyarakat yang salah 
terhadap mangrove.

6. Lemahnya penegakan hukum.

3. Rencana Kerja dan Strategi Program KKMD 
Jatim 
A. Rencana Kerja

Sistem perencanaan merupakan sistem 
yang sangat strategis dalam pengelolaan 
kelembagaan dan merupakan persyaratan 
dasar bagi perwujudan tata kelola 
kelembagaan yang baik. Oleh sebab itu, 
Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) 
Provinsi Jawa Timur secara konsisten harus 
mengembangkan sistem perencanaan jangka 
panjang dan sistem perencanaan jangka 
pendek sebagai dasar pengembangannya.

Penyusunan rencana kerja disusun 
berdasarkan beberapa isu-isu strategis yang 
berhubungan dengan pengelolaan ekosistem 
mangrove di Jawa Timur, secara umum dapat 
dibagi menjadi 5 (lima) isu, yaitu: 1) Data 
Infomasi 2) Ekologi, 3) Sosial Ekonomi, 4) 
Kelembagaan dan 5) Peraturan perundangan.

B. Kebijakan dan Strategi Program
Arah kebijakan dan Strategi Pengelolaan 

Ekosistem Mangrove yang ditetapkan diilhami 
dari Piagam Mangrove, yaitu :
1. Pengendalian pemanfaatan dan konversi 

ekosistem mangrove dengan prinsip 
kelestarian (no net loss).

2. Peningkatan fungsi ekosistem mangrove 
dalam perlindungan keanekaragaman 
hayati, perlindungan garis pantai dan 
sumberdaya pesisir serta peningkatan 
produk yang dihasilkan sebagai sumber 
pendapatan bagi negara dan masyarakat.

3. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai 
bagian integral dari pengelolaan wilayah 
pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai (DAS).

4. Komitmen politik dan dukungan kuat 
pemerintah, pemerintah daerah, dan para 
pihak.

5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi 
dan para pihak terkait secara vertikal dan 
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horizontal untuk menjamin terlaksananya 
kebijakan strategi nasional pengelolaan 
ekosistem mangrove.

6. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis 
masyarakat untuk meningkatkan dan 
melestarikan nilai penting ekologi, ekonomi 
dan sosial budaya, guna meningkatkan 
pendapatan masyarakat dan mendukung 
pembangunan yang berkelanjutan.

7. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah 
dalam melaksanakan kewenangan 
dan kewajiban pengelolaan ekosistem 
mangrove sesuai dengan kondisi dan 
aspirasi lokal.

8. Pengembangan riset, Iptek dan sistem 
informasi yang diperlukan untuk mem-
perkuat pengelolaan ekosistem mangrove 
yang berkelanjutan.

9. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui 
pola kemitraan antara pemerintah, 
pemerintah daerah, dunia usaha dan 
masyarakat dengan dukungan lembaga 
dan masyarakat Internasional, sebagai 
bagian dari upaya mewujudkan komitmen 
lingkungan global.

  
4. Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja merupakan tolok ukur 
terhadap kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan 
oleh segenap anggota KKMD Provinsi Jawa Timur 
yang pelaksanaan kegiatannya tersebar di seluruh 
Provinsi Jawa Timur. 

Berikut ini beberapa kegiatan yang telah 
dilakukan oleh Tim Anggota KKMD Provinsi Jawa 
Timur sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

A. Koordinasi: 
Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas 
kerja agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
rencana dan program yang telah disepakati 
maka setiap awal tahun ada pertemuan bagi 
seluruh anggota KKMD Provinsi Jawa Timur 
dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan 
sinergitas program.

B. Penanaman:
Tumbuhnya ekowisata baru adalah salah 
satu dampak yang terlihat dengan kegiatan 
penanaman oleh beberapa anggota KKMD 
Provinsi Jawa Timur baik oleh Instansi 
Pemerintah seperti Dinas Kehutanan dan Dinas 
Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dan para pemerhati mangrove 
yang bekerjasama dengan beberapa organisasi 
amal maupun BUMN/BUMD. Ada beberapa 
lokasi didaerah Jawa Timur seperti Probolinggo, 
Pacitan dan Tulungagung munculnya kawasan 
wisata mangrove baik penanaman tanaman 
mangrove sejati maupun mangrove assosiasi 
seperti tanaman cemara laut.

C. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat :
Identifikasi Keanekaragaman Hayati Ekosistem 
Pesisir, Pembinaan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir berbasis Mangrove dengan 
melibatkan mahasiswa melalui penanaman 
di Kec. Ambulu (Kayangan): 500 batang 
dan Kec. Gumukmas (Getem): 2500 batang, 
Mangrove Eco School, Fasilitasi dan Koordinasi 
Forum Pengelolaan Kawasan essensial Lahan 
Basah, Penelitian: Aspek-aspek Ekologis 
Vegetasi Mangrove dan Produktifitas Primer 
Ekosistem Mangrove dan Pencemaran Pesisir, 
Penelitian tentang : Analisis Vegetasi Mangrove, 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengubah 
Sampah Tuntas di Wilayah Ekosistem Mangrove 
dan Produktifitas Primer Ekosistem Pesisir dan 
Analisis Kualitas Air di Ekosistem Mangrove, 
Replant and rehabilition di Teluk Lamong, 
Pameran Produk Mangrove di Gedung PKK 
Surabaya, Study Mangrove bagi anggota 
KKMD Jawa Timur, Dinas Kabupaten/Kota dan 
Pemerhati Mangrove.

5. Penutup
Salah satu dampak nyata dengan 

terbentuknya Kelompok Kerja Mangrove Provinsi 
Jawa Timur adalah terjalinnya koordinasi dan 
sinergitas program antar instansi yang terlibat, 
sehingga mudah untuk saling berbagi peran dalam 
pengelolaan ekosistem mangrove.

Diharapkan dengan penguatan kelembagaan 
ini dapat membantu dalam keberhasilan 
pembangunan ekosistem mangrove kearah yang 
lebih baik melalui pendekatan kearifan lokal 
masyarakat pesisir demi kesejahteraan masyarakat 
Jawa Timur.
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Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya dalam 
peningkatan kualitas pelayanan publik, dan upaya 
tersebut terus bersinergi dengan kebijakan pemerintah, 
terutama pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, 
khususnya instruksi yang keempat yakni meningkatkan 
kualitas pelayanan publik melalui transparansi dan 
standarisasi pelayanan.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan di Jawa 
Timur telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat 
dengan terus bertambahnya prestasi yang diraih dalam 
bentuk pelayanan publik. Namun demikian bahwa 
prestasi yang dicapai masih jauh dari sempurna sehingga 
kedepan Pemerintah Jawa Timur berkomitmen untuk 
terus melakukan inovasi mengembangkan model-
model pelayanan yang pro rakyat dengan tujuan untuk 
memberikan bukti nyata pelayanan yang lebih baik 
kepada masyarakat. Melalui upaya tersebut masyarakat 
diharapkan lebih taat melaksanakan kewajibannya 
sehingga akan berdampak pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.

Mengingat begitu pesatnya kemajuan-kemajuan 
yang berhasil dicapai oleh para penyelenggara pelayanan 
publik di Jawa Timur, maka buah kerja keras dari berbagai 
komponen penyelenggara pelayanan publik di Jawa 
Timur itu perlu didemontrasikan dan ditunjukan kepada 
masyarakat melalui Pameran dan Simposium Pelayanan 
Publik Jawa Timur Tahun 2017, agar masyarakat dapat 

memberikan penilaian yang obyektif tentang kualitas 
pelayanan yang selama ini mereka terima.

Untuk mensukseskan pelaksanaan tersebut 
semua pihak komponen penyelenggara pelayanan 
publik agar berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 
Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa 
Timur Tahun 2017 di Gelora Joko Samudro, Gresik 
tanggal 18 s/d 20 Mei 2017 dengan tema “Melalui Gelar 
Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 
Kita Wujudkan Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia Apatur Menuju Pemerintahan 
Yang Melayani”. 

Atas dasar tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur sebagai salah satu komponen penyelenggara 
pelayanan publik ikut berpartisipasi dalam Gelar 
Pameran Dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 
Tahun 2017, bekerjasama dengan UPT Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur, UPT Kementerian LHK di Jawa Timur 
dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Gelar Pameran Dan Simposium 

Pelayanan Publik Jawa Timur Tahun 2017 adalah 
untuk mempromosikan inovasi pelayanan publik, 
melakukan simulasi inovasi pelayanan publik, berbagi 
pengalaman inovasi pelayanan publik, mendorong 
dilakukannya replikasi inovasi pelayanan publik, dan 
mempresentasikan secara langsung kepada masyarakat 
tentang pelayanan publik.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Tempat pelaksanaan Gelar Pameran dan 

Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur Tahun 2017 
di Gelora Joko Samudro, Gresik, sedangkan waktu 

Oleh: Sumarna

Peran Serta Dinas Kehutanan 
Pada Gelar Pameran

dan Simposium Pelayanan Publik 
Jawa Timur Tahun 2017
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pelaksanaanya tanggal 18 – 20 Mei 2017, dimulai dari 
Jam 09.00 – 21.00 WIB setiap hari terbuka untuk umum 
tanpa dipungut biaya (gratis).

Promosi dan Publikasi
Dalam rangka memasyarakatkan dan meng-

informasi kan kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur, 
perlu promosi dan dipublikasikan kepada masyarakat di 
Kabupaten/Kota melalui media cetak, elektronik serta 
media informasi lainnya :
• Media Koran (Jawa Pos, Surya dan Bhirawa).
• Radio (Suara Surabaya, PAS FM, Sindo Trijaya, Suara 

Giri FM).
• Media Outdoor (Baliho, Billboard, Spanduk, Umbul-

umbul, Mini Banner, Giant Banner, Baliho di Grahadi, 
Welcome Gate).

• Poster, Flyer, dan Undangan Khusus.
• SMS Broadcast, Email Broadcast.
• Sosial Media (FB, Instagram, Twiter). 

PELAKSANAAN KEGIATAN GELAR PAMERAN DAN 
SIMPOSIUM PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR 

TAHUN 2017

a) Tanggal 18 Mei 2017 Jam 09.00 – 10.00 WIB soft 
opening oleh Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Timur dilanjutkan kunjungan ke masing-masing stand 
pameran, Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan 
Publik Jawa Timur Tahun 2017 sudah resmi dibuka 
dimulai dari Jam 10.00 – 21.00 WIB setiap hari 
sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 terbuka untuk 
umum tidak dipungut biaya (gratis).

b) Pada acara pembukaan juga diisi dengan Paduan 
Suara, tari-tarian dari Tim Kesenian Gresik dan 
hiburan lainnya.

c) Beberapa kegiatan symposium, dengan jadwal antara 
lain :
• Jam 10.30 – 12.00 Simposium Sesi I, Narasumber 

: Prof. Dr. Eko Prasojo, Sekretaris Kem PAN RB, 
Sekda Prov. Jatim, Peserta : TOP 99 Sinovik, OPD 
Prov, OPD Kab/Kota, OPD Kab. Gresik, peserta 
lainnya (Mahasiswa PTS di Gresik).

• Jam 13.00 – 15.30 WIB Simposium Sesi II, 
Narasumber : Walikota Makasar, Bupati 
Probolinggo dan Bupati Bangka. Peserta : TOP 
99 Sinovik, OPD Prov, OPD Kab/Kota, OPD Kab. 
Gresik, peserta lainnya (Mahasiswa PTS di Gresik). 

• Tanggal 19 Mei 2017, Jam 09.30 – 11.00 WIB 
Simposium Sesi I, Narasumber : Bupati Sidoarjo, 
Bupati Pinrang dan Walikota Palembang. Peserta 
: TOP 99 Sinovik, OPD Prov, OPD Kab/Kota, OPD 
Kab. Gresik, peserta lainnya (Mahasiswa PTS di 
Gresik, Mahasiswa UPN Surabaya).

• Jam 14.00 – 15.30 Simposium Sesi II, Narasumber 
: Bupati Gresik, Walikota Jayapura dan Walikota 
Denpasar. Peserta : TOP 99 Sinovik, OPD Prov, 
OPD Kab/Kota, OPD Kab. Gresik, peserta lainnya 
(Mahasiswa PTS di Gresik). 

d) Tanggal 20 Mei 2017 Jam 10.00 – 19.00 WIB pameran 
dan hiburan : home band, kesenian dari Tim Kesenian 
Kabupaten Gresik.

e) Jam 19.00 – 21.00 WIB acara penutupan oleh Bpk. 
Menteri PAN RB dilanjutkan dengan peninjauan 
stand pameran didampingi oleh Gubernur Jawa 
Timur, Bupati Gresik, Sekda Prov. Jatim dan tamu 
undangan.

Sambutan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 
pada pembukaan Gelar Pameran Dan Simposium

Pelayanan Publik Jawa Timur 2017

Pemotongan pita oleh Bapak Sekretaris Daerah Jawa Timur
dan Bupati Gresik tanda dimulainya Gelar Pameran Dan 

Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 2017
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f) Sebelum acara penutupan diumumkan para 
pemenang lomba stand dan penyerahan penghargaan 
stand pameran Favorit, top 10 stand terbaik dan top 
10 stand inovatif.

g) Jam 21.00 WIB Gelar Pameran dan Simposium 
Pelayanan Publik Jawa Timur Tahun 2017 ditutup.

Potensi dan Produk yang Ditampilkan
• Produk-produk Inovasi Pelayanan.
• Perbankan dan Jasa Keuangan.
• Program Pelayanan Unggulan.
• Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat.

Pengunjung yang Hadir
Pengunjung berasal dari seluruh lapisan 

masyarakat di Provinsi Jawa Timur dan dari luar Provinsi 
Jawa Timur, mulai dari Instansi Pemerintah, BUMN/
BUMD, Pelaku Bisnis Swasta, Pemerhati Pelayanan 
Publik, Media Pemberitaan Lokal dan Nasional, Civitas 
Akademika serta Masyarakat Umum.

Peserta Gelar Pameran dan Simposium Publik Jawa 
Timur Tahun 2017
a) Kepolisian Daerah Jawa Timur
b) Kabupaten / Kota se Jawa Timur
c) Kantor Wilayah Kementerian / Non Kementerian.
d) Dinas / Badan / Lembaga Provinsi Jawa Timur.
e) Rumah Sakit Pemerintah di Jawa Timur.
f) BUMN / BUMD Provinsi Jawa Timur.
g) Perusahaan Swasta.
h) Lembaga Pendidikan.

PARTISIPASI  DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR  
DALAM GELAR PAMERAN DAN SIMPOSIUM PELAYANAN 

PUBLIK JAWA TIMUR  TAHUN 2017

Keikutsertaan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Salah satu tugas pokok Bidang Planologi 

Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 
adalah melaksanakan publikasi dan kerjasama dibidang 
kehutanan salah satunya melalui keikutsertaan Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan Gelar 
Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 
Tahun 2017 di Gelora Joko Samudro – Gresik. 

Dalam kegiatan gelar pameran ini Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan UPT Peredaran 
Hasil Hutan, UPT Perbenihan Tanaman Hutan, UPT 
Tahura R. Soerjo, BBKSDA Jawa Timur, BPDAS & HL 
Brantas Sampean, Balai Pengendalian dan Penegakan 

Hukum KLHK serta Perum Perhutani Divre Jawa Timur 
dengan menampilkan berbagai pelayanan bidang 
kehutanan kepada masyarakat.

Jenis-jenis partisipasi dari masing-masing UPT 
Kementerian LHK, Perum Perhutani, Bidang/UPT Lingkup 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang ditampilkan 
pada pameran antara lain :
a) Bidang Planologi Kehutanan

• ILM dan Film Dokumenter Profil Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur

• Leaflet, Buletin, Rotary Banner
• Televisi, DVD, Sound System

b) Bidang PHPL
• Prosedur Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK)
• Prosedur Ijin Perluasan IUPHHK
• Prosedur SVLK
• Leaflet, Banner SVLK  

c) Bidang PKHKA.
• Prosedur Ijin Tukar Menukar Kawasan dan Pinjam 

Pakai 
• Leaflet

d) Bidang RKPS
• Leaflet
• Foto-foto Pemberian Bibit Gratis Kepada 

Masyarakat
e) UPT. Peredaran Hasil Hutan

• Film Prosedur Pelayanan Pengukuran dan 
Pengujian Hasil Hutan Kayu 

• Contoh Jenis-jenis Kayu
• Leaflet

f) UPT.  Perbenihan Tanaman Hutan.
• Buletin
• Leaflet

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
 beserta Pejabat Eselon II dan IV

di depan stand Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
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g) UPT. Tahura R. Soerjo.
• Film Dokumenter Tahura R. Soerjo
• Leaflet
• Film Pendakian

h) Perum Perhutani Divre Jawa Timur.
• Film Prosedur Pembelian Kayu Bulat Secara On 

Line.
• Leaflet, Booklet, Banner
• Contoh Kayu Bulat Jati
• Goody Bag untuk tamu khusus  

i) BBKSDA Jawa Timur.
• Leaflet
• Booklet

j) BPDAS & HL Brantas Sampean.
• Pembagian Bibit Gratis.
• Leaflet
• Buletin

PENUTUP

Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik 
Jawa Timur Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian 
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
beserta Pemerintah Kabupaten Gresik adalah dalam 
rangka mendemonstrasikan dan menunjukan buah kerja 
keras/prestasi dari berbagai komponen penyelenggara 
pelayanan publik di Jawa Timur baik dari Pemerintah 
Pusat maupun dunia internasional. Pelaksanaan 
pameran ini merupakan bentuk dukungan terhadap 
upaya peningkatan pelayanan publik khususnya di Jawa 
Timur serta sebagai bentuk implementasi Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Pelayanan Publik.

Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik 
Jawa Timur Tahun 2017 bertempat di Gelora Joko 
Samudro – Gresik,  yang dilaksanakan pada tanggal 18 
– 20 Mei 2017 dengan mengambil tema ” Melalui Gelar 
Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 
kita wujudkan Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia Aparatur Menuju Pemerintahan 
yang Melayani “ . 

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam 
partisipasinya di pameran ini memperkenalkan jenis-
jenis pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh 
beberapa Bidang maupun UPT Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur, yaitu UPT Peredaran Hasil Hutan, UPT. 

Perbenihan Tanaman Hutan, UPT Tahura R. Soerjo, UPT 
Kementerian LHK di Jawa Timur  dan Perum Perhutani 
Divre Jawa Timur.

Demikian keikutsertaan Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur dalam Gelar Pameran dan Simposium 
Pelayanan Publik Jawa Timur Tahun 2017. Semoga 
bermanfaat dan kedepan akan tetap berkomitmen 
untuk terus melakukan inovasi mengembangkan model-
model pelayanan publik yang prorakyat.

Stand Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Leaflet Informasi Tentang Pembangunan Kehutanan

Contoh jenis-jenis kayu, leaflet dan alur pelayanan 
perijinan
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Disambiguasi Tata Ruang dan Lahan 
Kehutanan dalam Pembangunan dan 
Pengembangan di Madura

A. Pendahuluan
Komitmen yang sudah menjadi konseptual 

dan mengilhami pengelolaan hutan dan penataan 
kawasan hutan adalah TGHK, yaitu Tata Guna Hutan 
Kesepakatan yang sudah dipaduserasikan dengan 
RTRWP yaitu Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Provinsi, 
bahwasanya Penataan Fungsi Hutan kita yang menjadi 
Pokok untuk dijadikan kebijakan dan ketentuan yang 
berlaku baik di tingkat nasional maupun Provinsi 
adalah keutamaan fungsi hutan kita baik sebagai Hutan 
Produksi, Hutan Alam, Hutan Alam Buatan, Hutan 
Lindung dan Pelestarian Alam dan Areal Penggunaan 
Lain yang memberikan garis besar berpengaruh dalam 
pengelolaan Hutan di masing-masing wilayah Provinsi, 
maupun di wilayah kabupaten.  Ini bukan hanya 
menjadi rule  bahkan sudah menjadi Guideness dalam 
mengelola hutan dan fungsinya.  

Koordinasi Institusional telah dilakukan oleh 
Instansi Dinas Kehutanan Provinsi dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam penentuan 
batas-batas dan kriteria dalam penataan kawasan 
hutan dan lahan di luar kawasan untuk menjadi 
kesepakatan dan terkoordinasi dengan baik.  Dalam 
hal ini selain untuk menghindari tumpang tindih 
penataan dan penggunaan fungsi hutan juga untuk 
memudahkan secara teknis maupun ekonomis dalam 
pengelolaan selanjutnya.  

Kita sudah mencegah baik represif, preventif 
dan kuratif terjadinya penyalahgunaan lahan dan 
konflik dalam pengelolaan lahan dan agraria, tentunya 
dengan kebijakan yang tegas dengan payung hukum 
yang kuat.  Baik UU, SK Menteri, Peraturan Pemerintah 
dan Keputusan Gubernur maupun Peraturan Daerah 
yang berwenang.  

Menggalakkan trend masa kini berkaitan 
dengan perkembangan dunia ekonomi yang semakin 
berkembang.  Ketentuan MEA (Masyarakat Ekonomi 
ASEAN) yang mengisyaratkan kemudahan dalam 

perdagangan dan perindustrian yang lebih terakomodir 
di dunia internasional.  Untuk meningkatkan penguatan 
daya saing global sudah menjadi suatu kewajiban 
dalam melaksanakan penataaan lahan dan industri hilir 
yang berhubungan serta pembenahan infrastruktur 
dan energi.  Selaras dengan perkembangan era global 
di Asia, strategi tersebut merupakan salah satu andalan 
Indonesia dalam menghadapi MEA. Pembangunan di 
Madura mengembangkan berbagai bidang di masing-
masing sektor.  Adanya Rencana pembentukan provinsi 
baru di Madura harus mendukung Pemerintah Pusat. 
Pembangunan di Pulau Madura selama ini kurang 
memperhatikan asas lingkungan dan keseimbangan 
tata ruang dan lahan. Untuk menjadikan Madura hijau 
dan mempunyai daya dukung lingkungan yang selaras 
dengan potensi alam dan SDM dirasakan lebih baik 
jika terlaksana dengan memperhatikan beberapa asas 
penting dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan 
tata ruang di lokasi dimaksud.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Provinsi dan 
Kabupaten sangat memperhatikan upaya pemekaran 
dan perkembangan wilayah untuk meningkatkan 
kualitas dan kuantitas aset daerah demikian juga 
PAD yang diharapkan terus meningkat.  Untuk itu 
perlu pemenuhan persyaratan dengan berbagai 
pertimbangan penting.  Selain harus memperhatikan 
potensi kabupaten setempat juga harus memperhatikan 
potensi geografis yaitu bentang alam dan luasannya 
harus memenuhi, yang menjadi hal pentingnya 
yaitu SDM-nya. Adanya rencana Madura berharap 
menjadi daerah otonom sendiri bahkan menjadi 
Provinsi baru tidak menutup kemungkinan bahkan 
bisa mendapatkan dukungan dari seluruh rakyatnya. 
Kemungkinan Madura dipimpin oleh seorang 
Gubernur dengan beberapa Bupati Baru bisa menjadi 
pusat perhatian Nasional.  Tentunya dengan prosedur 
demokrasi yang seimbang Pilkada Provinsi maupun 
Kabupaten mungkin dilaksanakan.  Pemilihan Calon 

Oleh: Herry P.H.
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Gubernur ataupun Bupati harus melalui Pilkada dan 
prosedur yang telah berlaku juga harus jujur dan adil. 
Rakyatnya pun harus terbuka dan fair, untuk mencegah 
timbulnya konflik dan masalah yang tidak diharapkan. 

Selain itu banyak hal lain yang harus 
dipertimbangkan untuk menjadikan Madura sebagai 
Provinsi baru, selain Deklarasi, kesepakatan bersama,  
dan tekat mereka, apakah aset-aset kekayaanya 
cukup untuk menjadi Provinsi.  Seperti halnya Bandar 
Udara, Panjang Jalan Utama, Jalan Provinsi, Jalan Kota, 
Jalan Tol, Flay-Over, dan harus memenuhi kriteria 
Fasilitas Komunitas lainnya. Tidak hanya berpijak pada 
kepentingan sepihak dan dorongan mengikuti trend 
masa kini, Otonomi Provinsi sebagai gejala Pasca 
Otonomi Daerah yang sudah terlaksana di beberapa 
Kabupaten/Kota. Ini adalah hal signifikan selain belum 
terpenuhi persyaratan administrasi, teknis, SDM maupun 
infrastrukturnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) baik 
lahan pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan 
lainnya di daerah ini dinilai terbatas. 

Potensi lahan dan ruang di Madura masih 
kurang memenuhi kriteria persyaratan baik dalam 
urusan pengembangan maupun intens, sehingga 
perlu penataan ulang dalam hal penatagunaan 
serta pengelolaan lahan dan tata ruang yang lebih 
memenuhi berbagai kepentingan. Tuntutan trend 
pembangunan di Era Modern sekarang ini bukan hanya 
untuk pemenuhan kebutuhan belaka namun harus 
memperhatikan berbagai azas dan harus memenuhi 
kriteria dalam aspek-aspek pentingnya. Dirasakan 
sangat urgent untuk menindaklanjuti penataan 
ruang dan lahan di Madura mengingat hal tersebut 
bukan karena untuk memenuhi tuntutan persyaratan 
kriteria untuk menjadi daerah otonom sendiri seperti 
halnya provinsi baru.  Hal ini lebih pada pertimbangan 
perencanaan dan penataan yang lebih matang untuk 
masa depan dan untuk kepentingan pembangunan 
berikutnya yang mempertimbangkan aspek ekologis, 
ekonomis, teknis dan asas moral Pancasila.  

B.  Tinjauan Kebijakan 
Mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa 

Timur 2009-2014 dimana kebijakan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, 
lahan dan tata gunanya antara lain :
1. Mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
2. Mengembangkan sistem perencanaan yang mantap 

dan sistem informasi yang akurat, inventarisasi dan 
pengelolaan data.

3. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan 
lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial.

4. Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan untuk 
pengembangan hutan tanaman dan hutan rakyat.

Kenyataan masih banyaknya lahan kritis di 
Madura selain mempengaruhi kestabilan ekosistem 
sumber daya alamnya yang minimal mengetuk hati 
kita sebagai pihak yang berwenang dengan perangkat 
pemerintahan dan aparat memperhatikan lebih intens 
dalam bidang kita.  

Dengan tetap memperhatikan berbagai aspek 
dalam pembangunan dan pengembangan  yang 
mempertimbangkan strategi pokok pembangunan 
Kehutanan di Jawa Timur :
1. Pembangunan Kehutanan yang Berkelanjutan 

(Sustainable Forest Mana-gement)
2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (Pro-Poor)
3. Keseimbangan pemerataan pembangunan 

kehutanan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat 
pengelola hutan dan lahan, melalui pengembangan 
agrobisnis bidang kehutanan, pengembangan 
komoditas tanaman yang bisa tumbuh dan produktif 
di bawah tegakan hutan serta pengembangan hasil 
hutan ikutan lainnya.

Bukan hanya untuk mengatasi Stigma Sumber 
Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, sering 
menjadi penyebab kemiskinan yang merupakan 

Gambar 1.  Potret Madura dan Potensi Lahannya
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kendala terhadap kemajuan Pembangunan Daerah 
Dan Nasional. Namun pembangunan yang sedang 
dan akan terlaksana harus memenuhi kriteria dalam 
pengelolaan lahan dan tata ruang yang memenuhi 
prinsip-prinsip utama.  

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa 
Pengaturan penataan ruang adalah upaya 
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan 
ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang 
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang 
di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, 
dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang 
adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur 
ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan 
fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan 
ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan 
ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
untuk fungsi budidaya.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi 
Jawa Timur dan SK Menteri Kehutanan No. 395/Menhut-
II/2011, untuk menguatkan program pemanfaatan 
ruang, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, 
penegakan hukum sesuai aturan dan bahan masukan 
untuk peninjauan kembali sehingga berkaitan dengan 
itu maka diperlukan adanya Perizinan Pemanfaat 
Ruang.  Dengan ini, Izin pemanfaatan ruang adalah 
izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan 
ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Berkaitan dengan penataan dan pemanfaatan 
ruang yang meliputi empat Kabupaten/Kota diatur 
oleh Pemerintah Provinsi. Dengan demikian maka 
yang mempunyai wewenang dalam  pengusahaan 
dan pemanfaatan ruang adalah Pemerintah 
Provinsi. Wewenang Pemerintah Provinsi dalam hal 
penyelenggaraan penataan ruang meliputi :
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, 
dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan 
penataan ruang kawasan strategis provinsi dan 
kabupaten/kota;

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 

provinsi; dan
d. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan 

pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar 
kabupaten/kota.

C. Keadaan Umum Wilayah
Aspek geografis keadaan Pulau Madura terletak di 

timur laut pulau Jawa, kurang lebih 7˚ sebelah selatan 
dari khatulistiwa di antara 112˚ dan 114˚ Bujur Timur. 
Pulau itu dipisahkan dari Jawa oleh Selat Madura, 
yang menghubungkan Laut Jawa dengan Laut Bali.  
Moncongnya di barat laut agak dangkal dan lebarnya 
tidak lebih dari beberapa mil laut. Secara geologis 
Madura merupakan kelanjutan dari pegunungan kapur 
yang terletak di sebelah utara dan di sebelah selatan 
Lembah Solo. Bukit-bukit kapur di Madura merupakan 
bukit-bukit yang lebih rendah, lebih kasar, dan lebih 
bulat daripada bukit-bukit di Jawa dan letaknya pun 
lebih menyatu. Puncak tertinggi di bagian timur 
Madura adalah Gunung Gadu (341 mdpl), Gunung 
Merangan (398 mdpl), dan Gunung Tembuku (471 
mdpl). Iklim  di Madura bercirikan dua musim, musim 
barat atau musim hujan selama bulan Oktober sampai 
bulan April, dan musim timur atau musim kemarau. 
Komposisi tanah dan curah hujan yang tidak sama di   
lereng-lereng yang tinggi letaknya justru kebanyakan, 
sedangkan di lereng-lereng yang rendah malahan 
kekurangan membuat Madura kurang memiliki tanah 
yang subur.  Hanya di daratan aluvial dan di tanah liat 
bercampur kapur di dataran tinggi yang terdapat cukup 
curah hujan saja persawahan yang permanen atau 
sementara dimungkinkan. Sebagian besar tanah yang 
diolah terdiri dari tegalan yang terutama menghasilkan 

Gambar 2.  Peta Lahan Tanah di Madura
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jagung dan singkong.  Hanya selama musim hujan 
saja lahan-lahan kering ini dapat ditanami.  Di selatan, 
lahan-lahan yang sama sekali tidak subur digunakan 
untuk pembuatan garam. Sudah sejak lama Madura 
terkenal sebagai daerah penghasil garam.

D. Potensi Lahan Dan SDM

1. Potensi Lahan Dan Ruang
Lahan dalam bahasan ini bukan kesempatan 

usaha (chanches) yang sering diperbincangkan dalam 
kancah para esmud (eksekutif muda).  Lahan dalam hal 
ini bukan hanya berupa tanah yang siap digarap oleh 
para petani KTH ataukah para peternak sapi, kambing, 
unggas, dan ikan lainnya. Pengertian lahan yang lebih 
terakomodir dalam hal ini adalah bentang luasan 
daratan alam yang bisa dijadikan tempat tumbuh 
flora dan fauna yang menjadi budidaya manusia yang 
berperan besar di dalam upaya pengusahaan untuk 
memperoleh hasil semaksimal mungkin sesuai dengan 
maksud dan tujuan yang telah terencana dengan baik 
dalam kerangka aturan tertentu. Lahan bisa berupa 
bidang-bidang tanah subur, kurang subur, kritis, 
sampai tanah dengan hak guna lain yang berlabel 
kepemilikan negara, grup, maupun perorangan 
dengan pengesahan sesuai peruntukkannya.

Tata Ruang pada saat ini menjadi kebutuhan 
penting  dalam  usaha mendesign dan membentuk 
suasana nyaman di perkotaan lebih-lebih metropolitan 
pada kota-kota besar di dunia. Tata ruang bukan  hanya 
menata dan menempatkan ruang sesuai fungsi dan 
peruntukkannya. Namun lebih dalam makna yang 
kompleks dan mutakhir, tata ruang menempati posisi 
terpenting setelah keberadaan lahan.

Mengingat bahwa potensi lahan di Pulau 
Madura yang secara nyata berupa bentang alam yang 
terbentuk dalam pulau terdiri dari pantai, daratan dan 
perbukitan dengan total seluas 5.488,7 km2 atau sekitar 
54.887.000,00 Hektar. Secara administratif Madura 
terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sumenep, 
Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan secara total 
terdiri dari 68 Kecamatan.  

Melihat kenyataan bahwa topogafi Pulau Madura 
terdiri dari dataran rendah yang membentang di pesisir 
utara dan selatan dengan ketinggian rata-rata antara 
0-50 mdpl dan di bagian tengah berupa perbukitan 
bergelombang dengan ketinggian 100-350 mdpl.  

2.   Potensi SDM Madura 
Selain keadaan Potensi SDA yang kurang 

sehingga menimbulkan dampak kemiskinan dan 
rendahnya PAD.  Rendahnya tingkat pendidikan, 
masih kurangnya kebutuhan akan sekolah, dan masih 
kurangnya perhatian mereka terhadap kebersihan 

adalah hal yang memprihatinkan.  Apalagi kehidupan 
mereka kebanyakan masih miskin banyak petani dan 
peternak yang notabene sangat tergantung dengan 
alam sehingga potensi alam masih berpengaruh besar 
bukan hanya pada kehidupan sehari-hari mereka juga 
pada tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing 
kabupaten.  Hal ini bahkan sering disadari oleh para 
pemimpin dan tokoh-tokoh mereka bahkan manjadi 
bumerang terhadap kemajuan pembangunan yang 
mereka idamkan.

Dari data demografi BPS jumlah penduduk yang 
menghuni pulau tersebut pada 2005 mencapai 4,9 
juta jiwa dan tinggal di empat kabupaten (Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan dan Sumenep), 68 Kecamatan 
serta lebih dari 958 Desa.  Jumlah itu belum termasuk 
warga asli yang merantau ke luar daerah, mulai di 
sepanjang pantai utara Jawa hingga pulau-pulau di 
Indonesia, ditambah mereka yang ke luar negeri dengan 
total angkanya mencapai 17,5 juta jiwa. Mayoritas 
masyarakat Madura merupakan masyarakat agraris. 
Kurang lebih 90% penduduknya hidup terpencar-
pencar di pedalaman, di desa-desa, di dukuh-dukuh, 
dan kelompok-kelompok perumahan petani. 

Mata pencaharian penduduk Madura adalah 
bertani dan beternak. Akan tetapi hasil pertanian tidak 
dapat menghidupi seluruh penduduknya sehingga 
sebagian besar penduduknya bekerja sebagai 
pedagang, nelayan dan pembuat garam. Kurangnya 
kesuburan tanah dan pengairan yang tidak memadai, 
menyebabkan banyak penduduk Madura yang 
bermigrasi ke pulau Jawa dengan alasan utama untuk 
mencari nafkah. 

E. Pertimbangan Penting, Analitik, Dan 
Rekomendasi

Pertimbangan penting pembangunan kehutanan 
dan pemekaran wilayah harus memperhatikan potensi 
lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang 
merupakan penentu dari potensi lahan itu sendiri.  
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Keberadaan lahan kehutanan di suatu wilayah 
administratif harus memenuhi luasan minimal 26 
% sedangkan dalam kenyataannya luasan lahan 
kehutanan yang ada di Madura hanya sekitar 11,34 
%.  Kenyataan ini sangat perlu diperhatikan untuk 
memenuhi syarat minimal eksistensi kawasan hutan 
yang layak di wilayah tersebut.  Untuk itu kita harus 
mengembangkannya dengan penggalakkan hutan 
tanaman dan hutan rakyat sebagai andalan kita untuk 
mengembangkan potensi yang ada.  Senyampang 
dengan itu sudah ada kebijakan mengenai tata ruang 
dan lahan sehingga hal ini bukanlah kebetulan namun 
memang sudah menjadi pertimbangan lebih intens.

Data yang sampai saat ini jumlah luasan Lahan 
Kritis di luar kawasan hutan di Madura adalah 18.257,00 
Ha dan ini terdiri dari Kab. Bangkalan : 2.867,00 Ha (16 
%), Kab. Pamekasan : 2.966,00 Ha (16 %), Kab. Sampang 
: 2.270,00 Ha (12 %), dan Kab. Sumenep : 10.154,00 Ha 
(56 %).  Dalam penentuan potensi kerusakan lahan 
dengan melakukan pembobotan indikator kerusakan 
lahan yang sekaligus menjadi variabel.  Potensi 
kerusakan lahan terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu : iklim 
atau intensitas hujan, kepekaan tanah terhadap erosi 
dan kemiringan lahan (topografi).  Dari pembobotan 
3 (tiga) variabel itu kemudian dilakukan overlay-kan 
akan menghasilkan peta potensi kerusakan lahan.  
Potensi kerusakan lahan  di Pulau Madura dibedakan 
menjadi tiga kelas yaitu kerusakan lahan tinggi, sedang 
dan rendah.  Potensi kerusakan lahan yang berpotensi 
tinggi banyak terjadi di Kabupaten Sumenep, 
sedangkan yang paling sedikit adalah kerusakan lahan 
di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil penelitian kondisi lahan atau tingkat 
kerusakan lahan di Pulau Madura dari tahun 1994 
sampai dengan tahun 2001 mengalami kerusakan 
yang semakin besar.  Kondisi lahan yang sangat rusak 
bertambah 632,17 Ha (0,14 %), lahan rusak bertambah 
17.350, 56 Ha (3,90 %), kondisi lahan agak rusak 
bertambah 3.997,26 Ha (0,90 %).  Sedangkan kondisi 
lahan yang cukup baik bertambah 23.422,32 Ha (5,7 %), 
kondisi lahan yang baik berkurang sebesar 21.915,63 
Ha (4,93 %) dan kondisi lahan yang sangat baik 

berkurang sebesar 15.492,69 Ha (3,48 %).  Kerusakan 
ini berdasarkan pengamatan lapangan banyak 
disebabkan oleh faktor alam (Survey, 2001), dimana 
lahan yang tersebut berupa batu-batu kapur yang 
tidak terdapat tanah untuk pertumbuhan tanaman 
(Pusbangja, 2003).

Adapun kerusakan lahan di Madura banyak 
dipengaruhi oleh beberapa hal karena kebanyakan 
penduduknya adalah agraris dan mengolah lahan 
dengan sederhana.  Selain ulah masyarakat yang 
merupakan unsur manusia yang berkontribusi positif 
pada kerusakan lahan.  Keadaan tanah dari daratan 
Pulau Madura memang kurang subur.  Pertama karena 
luasan bentang alamnya terbatas karena merupakan 
pulau yang kecil dibandingkan Pulau Jawa secara 
khusus merupakan batasan pantai yang kebanyakan  
digunakan sebagai ladang garam bagi nelayan yang 
kebanyakan kaum marginal.  Kedua potensi geologis 
yaitu sumber ladang minyak, bahan tambang dan 
mineral yang yang terkandung di dalamnya sedikit 
dan kurang berkualitas.  Sehingga untuk menggalinya 
kurang memenuhi azas usaha dan tidak memenuhi 
azas ekonomi, seringkali menyebabkan kerugian dalam 
pengusahaan. Ketiga kurangnya tingkat kesuburan  
tanah dengan nilai bonita yang rendah mengakibatkan 
hasil pertanian dan peternakan yang menjadi sumber 
kehidupan yang mereka kurang melimpah. Jelas di 
sini bahwa tingkat kesuburan lahan pertanian dan 
peternakan yang rendah membawa dampak hasil yang 
kurang memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian, 2001 Kondisi Tingkat 
kerusakan lahan yang terjadi di Madura dengan kondisi 
sangat baik dan baik dari tahun 1994 sampai dengan 
tahun 2001 berkurang sebesar 8,41 %.  Sedangkan 
kondisi lahan rusak dan sangat rusak bertambah 
sebesar 4,30 % sehingga pada tahun 2001 kondisi lahan 
rusak dan sangat rusak mencapai sebesar 21,02 % atau 
mencapai luas 93.448,88 ha.  Potensi kerusakan lahan 
di Pulau Madura yang berpotensi tinggi banyak terjadi 
di Kabupaten Sumenep, sedangkan yang paling sedikit 
terjadi pada potensi kerusakan lahan Di Kabupaten 
Sampang dan Kabupaten Pamekasan.

Penatagunaan lahan lebih awal adalah menjadi 
suatu kebutuhan dalam pengelolaan yang efektif dan 
efisien, maka dari itu potensi fisik pengelolaannya 
sesuai dengan ilmu planologi dan hasil output lahan 
yang menjadi income besar yang bisa meningkatkan 
PAD adalah suatu tujuan akhir pembangunan  daerah 
sesuai visi dan misi.

Pengembangan Hutan tanaman dan hutan 
rakyat sebagai hal yang direkomendasikan menjadi 
pertimbangan penting dalam hal ini.  Hutan rakyat 
adalah hutan yang tumbuh di atas milik rakyat, baik 
perorangan, kelompok ataupun lembaga.  Hutan 

Tabel 1. Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan di 
Madura Tahun 2014

No Kabupaten Luas Wilayah 
Kab. (Ha.)

Luas Lahan 
Kritis (Ha.)

Persentase 
Terhadap Luas 
Wilayah (%)

1 Bangkalan 100,144.00 2,867.00 2.86

2 Pamekasan 79,224.00 2,966.00 3.74

3 Sampang 123,308.00 2,270.00 1.84

4 Sumenep 199,854.00 10,154.00 5.08

 Jumlah 502,530.00 18,257.00 3.63
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rakyat dapat pula diartikan sebagai kelompok pohon-
pohonan yang didominasi oleh tumbuhan berkayu, 
luas dan kerapatannya memenuhi kriteria sehingga 
dapat menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan 
keadaan di luarnya, dikelola dan dikuasai oleh rakyat.  
Adapun semakin menjadi pertimbangan penting 
bahwa  semakin baiknya harga kayu berasal dari hutan 
rakyat semakin mendorong rakyat untuk menanam 
jenis tanaman kayu-kayuan sesuai dengan rekomendasi 
dan memenuhi kriteria potensi daerah setempat.  
Pengembangan hutan rakyat yang dilakukan tetap 
mempertimbangkan aspek kesejahteraan rakyat, aspek 
kelestarian hasil kayu sebagai pemasok bahan industri, 
dan terutama aspek ekologis dalam rangka membina 
lingkungan hidup dan produk ramah lingkungan.

Potensi hutan rakyat di Jawa Timur tahun 2014 
seluas 727.676, 19 Ha sedangkan di Madura total 
potensi hutan rakyat adalah 56.985,98 Ha. Atau  sekitar 
11, 34 % dari luasan wilayah padahal luasan minimal 
hutan 26,00 % dari daratan yang ada di wilayah 
tersebut.  Dengan melihat perbandingan tersebut 
nyata bahwa luasan lahan hutan rakyat di Madura 
masih memerlukan 14,66 % lagi atau sekitar 73.670,90 
Ha lagi dan ini masih minimal dan sangat perlu 
pengembangan  lebih lanjut.

Beberapa rekomendasi non-spasial dari analisis di 
atas adalah 
a) Rencana pembentukan wilayah administratif baru 

dengan tujuan pembentukan provinsi baru,  wilayah 
ini harus memenuhi persyaratan admnistratif, teknis 
dan kewilayahan yang sesuai dan mendukung 
penataan lahan hutan atau lainnya.

b) Perlu penambahan satu kabupaten dengan kepala 
daerah baru untuk memenuhi persyaratan minimal 
5 kabupaten akan memudahkan dalam penataan 
selanjutnya.

c) Peningkatan PAD masing-masing kabupaten dan 
peningkatan Indek IPM sampai sesuai dengan 
persyaratan penataan harus segera ditindaklanjuti 
dengan pengembangan perdagangan dan 
perindustrian dan pengembangan UMKM.

d) Persetujuan DPRD dan DPR serta, Kepala Daerah 
Kabupaten, kemudian persetujuan Menteri dan 
akhirnya Persetujuan dari Presiden akan lebih 
mudah bila persyaratan di atas terpenuhi.

e) Pembinaan berupa implementasi program-
program unggulan perlu menjadi perhatian khusus 
sebagai upaya keras penataan dan pengembangan 
lebih sinergis akan menjadi suatu vector yang 
mempercepat proses pencapaian tujuan bersama 
dalam bidang perindustrian, perdagangan dan 
UMKM di sektor-sektor real.

Beberapa rekomendasi spasial dari analisis di atas 
adalah : 
a) Keadaan tanah berupa tanah berkapur, dataran 

berpasir, pantai dan beberapa perbukitan yang ada 
di sekitar Sumenep dan Pamekasan lebih sesuai 
dijadikan lahan hutan rakyat, HTI, dan pertanian.  
Jenis yang direkomendasikan adalah jenis kayu-
kayuan yaitu Jati, Sengon, Suren, Trembesi, Lamtoro, 
Gmelina, Sono, dll.  Untuk jenis MPTS adalah duren, 
mangga, kemiri, alpukat, nangka, sawo, dll.

b) Untuk wilayah pesisir berupa pantai dan dataran 
rendah bisa dijadikan lahan penanaman untuk 
hutan mangrove dan formasi pantai dengan batas 
minimal 50 m dari garis pantai  Penataan ini bisa 
dilakukan di sekitar pantai Bangkalan, Sampang, 
Pamekasan dan Sumenep.

c) Untuk lahan yang berupa tanah berkapur 
dan perbukitan ringan sekitar Gunung Geger, 
Kabupaten Bangkalan tengah sampai batas 
Sumenep bisa dilakukan penataan hutan tanaman 
jati baik HTI swakelola maupun hutan rakyat.

d) Untuk Ruang Terbuka Hijau perlu penanaman 
sepanjang kanan-kiri jalan sejauh 100 m, taman 
kota dan hutan kota harus memenuhi 30 % luas 
wilayah yang bersangkutan.

e) Di sekitar Sumenep banyak lahan kritis sehingga 
untuk menatanya harus lebih menggalakan 
program reboisasi dan konservasi lahan.

f ) Di wilayah tengah sebagian Sumenep, Pamekasan, 
dan Sampang sebaiknya dibuat hutan kota dan 
hutan lindung bila memungkinkan didirikan Taman 
Nasional untuk menjaga kondisi iklim Pulau agar 
tetap stabil dan sejuk.  

g) Di sekitar itu dikembangkan kawasan untuk lahan 
UMKM dan Ekonomi Kreatif sekaligus mengaktifkan 
Wisata Alam dan penunjang Pariwisata Madura.

h) Perlu dibangun Pembangkit Listrik baik PLTA 
ataupun PLTU Geotermal dengan ditunjang PLTMH 
di sekitar Hutan Lindung dengan penataan DAS 
dan irigasi dengan pembuatan DAM dan sarana 
Generator yang memungkinkan bisa memenuhi 
kebutuhan untuk wilayah Madura.  

Tabel 2.  Potensi Hutan Rakyat di Madura Tahun 
2014

No Kabupaten
Luas Wilayah 

Kab. (Ha.)
Luas Lahan 
Kritis (Ha.)

Persentase 
Terhadap Luas 
Wilayah (%)

1 Bangkalan 100.144,00 19.370,84 19,34

2 Pamekasan 79.224,00 9.134,90 11,53

3 Sampang 123.308,00 17.570,70 14,24

4 Sumenep 199.854,00 10.910,00 0,05

 Jumlah 502.530,00 56.985,98 11,34
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Untaian Kalam

Hakekatnya Ilmu dan ajaran semua para Nabi 
AS sejak dulu sampai dengan Nabi SAW 
diringkas Allah didalam Al Qurán, sedangkan 

ringkasan Al Qurán itu ada dalam kandungan 
Surah Al Fatehah. Oleh sebab itu kandungan 
Surah Fatehah memiliki makna yg luar biasa, maka 
wajib dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim 
khususnya didalam sholat.

Dalam buletin saat ini kita akan mencoba 
menelaah makna ayat 1 dari Surah Al Fatihah yang 
Insya Allah ayat lanjutannya akan dibahas dalam 
episode berikutnya.

  
1. Bismillah artinya menyebut nama Allah,  

maknanya adalah semua kebaikan itu harus dimulai 
dengan menyebut nama Allah. Semua kebaikan 
bila tidak dimulai dengan mengingat nama Allah 
maka kebaikan itu tidak sempurna maka semua 
aktifitas  mulai dari tidur, bekerja, ibadah diawali 
dengan mengingat Allah. Memulai aktifitas dengan 
mengingat Allah nanti pekerjaan itu menjadi mudah 
karena ada berkah tersembunyi disitu. Semua 
kegiatan tidak mendapat kemudahan apabila tidak 
diawali dengan mengucapkan Bismillah. Sehingga 
semua para Nabi SAW dan Rosul itu doanya 
Bismillah dalam setiap aktifitas. Pernah suatu 
ketika Nabi Musa AS sedang sakit perut kemudian 
meminum ramuan obat membaca Bismillah lalu 
sakit perutnya menjadi sembuh, beberapa saat 
kemudian sakit perut lagi tapi lupa membaca 
Bismillah ternyata dengan minum ramuan obat 
yang sama tidak membawa kesembuhan, inilah 
karunia doa dalam ucapan Bismillah.

2. Arrohmaan artinya yang Maha Pemurah, 
maknanya Allah itu punya sifat pemurah maka 
hakekatnya seluruh makhluk itu mendapat 
kemurahan-Nya. Sampai Iblis yang pembangkang 
itu juga mendapat kemurahan Allah untuk bisa 

hidup. Orang kafir, orang Iman, orang yg taqwa 
maupun yg maksiat juga mendapat kemurahan-
Nya. Kalau bukan pemurah tentunya orang yg 
maksiat tidak bisa menghirup udara, tidak bisa 
makan yang enak, tidak diberi anak istri karena hari 
demi hari mereka itu melanggar perintah Allah, 
tapi disebabkan kemurahan Allah maka diberi juga 
fasilitas milik Allah seperti udara, air, tanah, batu 
dan sebagainya.

3. Arrohiim artinya Allah itu Maha Penyayang, 
maknanya Allah itu begitu baik terhadap 
hambanya. Sudah diberi macam-macam nikmat 
namun banyak manusia yang maksiat kepada Allah 
tapi karena sayangnya Allah, maka manusia itu 
dibiarkan sampai dia bertobat dan mohon ampun. 
Bagimana tidak baik, sudah diberi kemudahan 
dan kemurahan tapi juga disayangi, maksudnya 
agar manusia itu mendekat kepada-Nya. Kita ini 
hakekatnya masih diberi toleransi untuk bertobat 
dan kembali kepada Allah. 

Wahai Para Pembaca, intisari yang terkandung 
dalam ayat pertama ini adalah agar manusia selalu 
mengingat Allah dalam setiap waktu dan keadaan 
karena hakekat semua kebaikan ada dalam 
khazanah Allah, maka biasakan selalu membaca 

 agar kebaikan selalu ber-
sama dengan kita. Ada sebuah kisah tatkala Raja 
Rum sakit kepala maka minta obat kepada Khalifah 
Umar RA maka Raja Rum diberi kopiah atau topi 
untuk dipakai, maka mendadak sakit kepalanya 
sembuh, ternyata setelah diteliti didalam kopiah 
tersebut ada tulisan Bismillahhirrohmaanirrohiim. 
Kalau Raja Rum yang kafir saja bisa sembuh sakitnya 
apalagi orang yang beriman. Itulah sekelumit 
makna kandungan doa dalam ayat 1 Surah Al 
Fatihah, semoga menambah iman dan Taqwa kita 
kepada Allah. Amiin.

Tunggu episode 2: 
Kandungan Doa dalam Surah Alfatihah 

Lautan Doa Dalam Surah Al Fatihah (1)

Oleh: Takmir Masjid Al Hidayah Dishut Prov Jatim
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