




Potensi hutan yang besar telah mendorong 
manusia untuk memanfaatkan hutan bagi 
kepentingan ekonominya, dan apabila 

melampaui batas, tentu akibatnya fatal bagi seluruh 
kehidupan manusia. Untuk pulau Jawa khususnya, 
kiranya harus mulai mewaspadai berbagai hal terkait 
dengan pengelolaan hutan, mulai dari semakin 
menyusutnya luas lahan, permasalahan status dan 
kepemilikan, keseimbangan fungsi lindung dan 
budidaya, dan berbagai aspek sosial ekonomi.

Perekonomian Nasional yang masih Java 
centris, walaupun secara politis hal ini tidak diakui, 
telah mendorong semakin memperkuat konsentrasi 
penduduk dan intensitas ekonomi di pulau Jawa, 
sehingga upaya eksploitasi sumber daya alam dan 
perubahan tata guna lahan semakin intens.

Pertumbuhan pembangunan hampir selalu 
berkorelasi positif dengan pemanfaatan sumber daya 
alam, oleh karena itu diperlukan rambu-rambu yang 
kuat, jelas dan tegas untuk menjaga pemanfaatan 
sumber daya alam tidak melampaui batas yang akan 
mengganggu keseimbangan dan daya dukung alam 
sehingga tidak menjamin proses pembangunan yang 
berkelanjutan.

Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat 
Indonesia pada beberapa dekade ini dianggap telah 
ketinggalan dibandingkan dengan Negara-negara 
berkembang lainnya, misalnya Malaysia, Thailand, 
Philipina, Vietnam bahkan Laos dan Kamboja. Beberapa 
waktu yang lalu tiga atau empat decade yang lalu, 
perekonomian Indonesia masih berada diatas rata-rata 
Negara - negara berkembang tersebut, tetapi pada saat 
ini tampaknya Indonesia sudah sedikit tertinggal. Hal 
ini menjadi pemicu untuk mendorong pembangunan 
Indonesia semakin cepat, dan upaya ini semakin nyata 
pada Kabinet Presiden Joko Widodo.

Tuntutan Pembangunan
Untuk percepatan pembangunan Nasional, 

berbagai upaya dilakukan, berbagai sumber daya 
pembangunan dioptimalkan untuk mendukung penuh 
proses pembangunan, termasuk sumber daya hutan 
dan segala potensi yang ada di dalamnya. Beberapa 

program pembangunan yang berpengaruh besar 
terhadap keseimbangan dan daya dukung sumber 
daya hutan antara lain pembangunan jaringan jalan 
tol, kebijakan pembangunan industri, perkembangan 
penduduk, perhutanan sosial, dan potensi wisata di 
wilayah hutan.

1. Jalan Tol
Kegiatan pembangunan tidak akan terlepas dari 

proses pemanfaatan sumber daya alam, terutama 
lahan dan tegakannya. Pembangunan jalan tol 
trans-Java, yang menghubungkan ujung barat 
sampai ujung timur Pulau Jawa, jelas membutuhkan 
lahan yang cukup luas, misal untuk panjang 
1.000 km saja, jika lebarnya 100 meter maka akan 
dibutuhkan luas 1.000 km x 100 m = 10.000 Ha. 
Apakah kebutuhan lahan akan berhenti sampai di 
situ? Tentu tidak, karena transportasi merupakan 
katalisator yang sangat kuat untuk memicu 
kegiatan pembangunan lainnya, antara lain industri 
dan perumahan. Misalnya tol Jakarta-Cikampek, 
telah menyebabkan perkembangan industrI dan 
perumahan yang luar biasa sepanjang koridor jalan 
tol tersebut. Perlu diketahui, cukup banyak jaringan 
jalan tol di Jawa Timur ini, khususnya untuk jalan 
yang tengah dibangun, yang melewati lahan hutan, 
baik kawasan maupun non kawasan. Maka, kita 
harus siap-siap terhadap perubahan fungsi lahan, 
termasuk dari lahan hutan menjadi lahan industri 
dan perumahan sepanjang koridor jalan tol dan 
jaringannya, karena tidak mustahil kawasan hutan 
ini bisa saja disulap menjadi kegiatan industri, 
perumahan maupun lainnya, apabila tawaran 
peluang ekonomi begitu besarnya, belum lagi 
apabila tuntutan pertumbuhan ekonomi dan 
tuntutan politis ikut memacu.

2. Perkembangan Industri
Bapak Gubernur Jawa Timur, Pak De Karwo 

sudah mencanangkan Jawa Timur sebagai provinsi 
Industri, dan ini memang pilihan yang tepat, tepat 
bukan hanya untuk memenangkan persaingan 
ekonomi antar daerah atau antar provinsi dalam 
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menarik investasi dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi, tetapi dari banyak aspek sektor industri, 
khususnya industri manufactur, mempunyai 
banyak keunggulan. Keunggulan pertama, sektor 
ini banyak menyerap tenaga kerja, sehingga 
menjadi klop dengan kebutuhan lapangan kerja 
bagi banyak pencari kerja, kedua, hemat lahan, tiap 
hektar lahan industri, dengan teknologi menengah, 
bisa menampung 50 tenaga kerja. Coba bandingkan 
dengan sektor pertanian, 2 hektar lahan hanya 
mampu menampung satu tenaga kerja, artinya 
dengan luasan lahan yang sama, sektor industri 
mampu menyerap 100 kali lipat dari pada sektor 
pertanian. Kedua, hemat lahan, baik terhadap 
kemampuan menyerap tenaga kerja maupun 
terhadap kapasitas investasi. Ketiga, menghasilkan 
devisa yang lebih tinggi, terutama untuk berbagai 
komoditas yang berorientasi ekspor. Keempat, 
menghemat mobilitas tenaga kerja, tentunya 
dengan catatan setiap kawasan industri atau 
aglomerasi industri mampu menyediakan hunian 
bagi para tenaga kerjanya.

Disamping keunggulan tersebut, tentu banyak 
aspek negatifnya, misalnya, pertama, hampir tiap 
kegiatan industri akan membutuhkan supply air 
bersih yang cukup, sehingga pihak pemerintah 
harus siap, kalau tidak maka industri tersebut akan 
mengambil air tanah, walaupun berijin, biasanya 
sulit dalam pengawasannya. Kedua, tentu akan 
mendorong urbanisasi, karena tenaga kerja akan 
berbondong-bondong datang dari desa, yang 
derivatnya antara lain kebutuhan perumahan, 
berkeluarga di kota sehingga tentu juga perlu 
fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya. 
Ketiga, industri tentu perlu aksesibiltas yang tinggi, 
sehingga lokasi yang dekat dengan jalan tol akan 
menjadi pilihan. Lihat saja sepanjang tol Jakarta-

Cikampek, yang dulu hanya lahan pertanian yang 
subur dan kampung-kampung kecil, sekarang 
semua itu sudah tidak ada, sudah jadi pabrik-pabrik, 
gudang, perumahan dan sebagainya. Jalan tol yang 
tengah dibangun di Jawa Timur sekarang ini banyak 
yang melewati hutan, baik kawasan maupun non 
kawasan, yang secara ekonomi dan finansial tentu 
kalah telak dari fungsi industri dan fungsi komersial 
lainnya. Jadi dengan adanya jalan tol baru ini, 
hati-hatilah dengan hutan yang ada, karena akan 
penuh ancaman dan iming-iming. Tentu industri 
itu baik, tapi ada yang tidak kalah penting yaitu 
keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber 
daya alam untuk menjamin proses pembangunan 
yang berkelanjutan, untuk diwariskan pada anak 
cucu. Keempat, polusi, baik polusi udara, air, suara, 
dan bahkan polusi sosial dan ekonomi.

3. Perkembangan Penduduk
Penduduk akan selalu membutuhkan ruang, 

membutuhkan lahan, itu sudah hukum alam, 
baik untuk tempat tinggal maupun untuk 
kegiatan usaha. Oleh karena itu kebutuhan lahan 
untuk kegiatan ekonomi dan permukiman akan 
selalu terus meningkat, yang tentu ini akan 
berkonsekuensi pada semakin berkurangnya 
lahan pertanian, dan seringkali berkurang juga 
lahan hutan. Dengan perkembangan penduduk 
yang berkonsekuensi makin tingginya kebutuhan 
lahan ini, harusnya pemerintah mengembangkan 
kebijakan hunian vertikal, misalnya apartemen, 
karena kalau menggunakan istilah rumah susun 
kurang menarik. Dengan rumah vertikal ini akan 
sangat menghemat lahan. Lihatlah RRT, meskipun 
jumlah penduduk 1,3 milyar orang, tapi tidak 
khawatir lahannya habis untuk perumahan, karena 
95 % perumahan di sana adalah apartemen, bahkan 
sampai ke pedesaan sekalipun. Mungkin karena 
Negara kita ini lahannya cukup luas, jadi sepertinya 
pemerintah tidak khawatir kekurangan lahan, tapi 
sebenarnya tidak begitu untuk pulau Jawa, karena 
kapasitas tampung untuk pulau Jawa ini sudah 
lampu merah.

4. Perhutanan Sosial 
Tentu banyak pertimbangan kenapa 

perhutanan sosial itu perlu, dan memang tidak 
masalah, sepanjang rambu-rambunya jelas dan 
tegas. Hutan memang sangat potensial terhadap 
berbagai sumber daya, oleh karena itu sangat 
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wajar apabila diharapkan banyak pihak, apalagi 
untuk masyarakat disekitar hutan. Dengan konsep 
mutualisme, maka dikembangkan perhutanan 
sosial, tentu rambu-rambunya harus jelas dan 
tegas, karena hutan mempunyai dua fungsi pokok 
dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yaitu 
sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya, 
jika tidak tegas, maka fungsi lindung akan semakin 
terdesak. Permen LHK No P.39/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah 
Kerja Perum Perhutani akan membawa konsekuensi 
yang sangat serius terhadap kelangsungan hutan 
sebagai fungsi lindung. Tentu pemerintah punya 
maksud baik, untuk meningkatkan manfaat hutan 
bagi rakyat, jadi jelas sangat baik, tetapi banyak 
pertanyaan muncul: rakyat yang mana? Jangan 
sampai mengutamakan segelintir rakyat, sangat 
sedikit, tetapi mengorbankan seluruh rakyat satu 
provinsi. Lalu bagaimana dengan pengelolaan? 
karena setelah 35 tahun masih bisa diperpanjang 
dan bisa diwariskan, luar biasa! Bisa dipastikan akan 
sangat berorientasi ekonomi, habislah hutan, dan 
ini bisa jadi seperti Afrika, yang jaman dahulu kala, 
6000 tahun SM ijo royo-royo sekarang hanya gurun 
dan savana. Tragis sekali!

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga 
diterbitkan Permen LHK No P.81/MenLHK/Setjen/
Kum.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan 
Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung 
Ketahanan Pangan juga berpotensi terhadap 
pengurangan fungsi lindung dari kawasan hutan, 
karena berdasarkan Peraturan Menteri ini kawasan 
hutan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan 
komoditas padi, jagung, tebu dan ternak. Sekali 
lagi, tentu Peraturan Menteri ini bertujuan baik, 
yaitu meningkatkan ketahanan pangan Nasional, 
tetapi di sisi lain resiko terhadap penurunan daya 
dukung lahan dan air menjadi menurun.

5. Pengembangan Pariwisata Khusus
Pada dasarnya berpariwisata adalah 

mengunjungi obyek wisata yang indah, unik dan 
jarang dilihat.  Semakin unik suatu obyek, maka akan 
semakin kuat daya tariknya sebagai obyek wisata. 
Atas pengertian dasar inilah, maka hutan bisa 
menjadi obyek wisata, bahkan memiliki daya tarik 
yang sangat kuat. Semakin ekstrim obyek wisata 
akan semakin membuat orang penasaran, sehingga 
banyak obyek wisata di hutan yang belakangan ini 
berkembang pesat, misalnya air terjun, goa, panjat 

tebing, arung jeram, naik gunung, flora dan fauna 
langka, air panas, mata air dan masih banyak lagi. 
Gunung Bromo, Gunung Ijen, Tahura R Soerjo, 
adalah contoh-contoh yang sudah memasyarakat 
sebagai tujuan wisata. Peluang pengembangan 
wisata pada wilayah hutan ini sangat besar, oleh 
karena itu sesungguhnya hal ini juga bisa menjadi 
ancaman terhadap kelestarian hutan itu sendiri.

Langkah Antisipasi
Dengan segudang permasalahan dan segudang 

peluang perkembangan perhutanan di masa 
mendatang, lalu antisipasi apa yang harus siapkan? 
Tentu banyak. Pertama, menyiapkan peraturan 
perundangan, sehingga semua sikap dan tindakan 
pemerintah mempunyai dasar hukum, misalnya 
penetapan luas kawasan lindung, luas kawasan hutan 
dan hutan non kawasan. Bila perlu hutan rakyat 
ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan segala 
konsekuensinya. Pemerintah Daerah harusnya diberi 
kewenangan untuk menetapkan luas kawasan lindung, 
misalnya hutan rakyat menjadi kawasan hutan dapat 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah 
Pusat harus mendukung penuh dengan segala 
upayanya. Kedua, pengelolaan hutan harus diperjelas 
dan dipertegas, dibuat lebih rinci dalam setiap 
tingkatan, misalnya terkait perhutanan sosial maka 
petani hutan harus diberi komitmen yang jelas sejak 
awal, terutama terkait status tanah, cara pengolahan 
lahan, penanaman, pelestarian tanah dan air, 
pemanenan dan lain sebagainya. Ketiga, pengendalian 
pengelolaan hutan yang dipertegas, baik pada kawasan 
hutan maupun non kawasan. Kegiatan ini akan menjadi 
kunci bahwa pengelolaan hutan mengacu sepenuhnya 
pada kaidah pembangunan yang berkelanjutan, jadi 
meskipun lahan hutan mempunyai fungsi produksi, 
tetapi fungsi lindung tetap menjadi prioritas untuk 
menjamin pembangunan seluruh sektor, jadi tidak 
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hanya sektor kehutanan, tetap berjalan dengan baik 
dan terjamin juga keberlanjutannya. Keempat, perlunya 
upaya sosialisasi kehutanan kepada seluruh lapisan 
masyarakat, tidak hanya masyarakat sekitar hutan. 
Pemahaman yang komprehensif tentang fungsi dan 
peran hutan akan menumbuhkan kecintaan kepada 
hutan. Selanjutnya kecintaan ini akan membangun 
kesadaran untuk melestarikan hutan. Oleh karena 
itu pelajaran dan pemahaman tentang hutan perlu 
diberikan kepada anak sejak sekolah dasar, dan itu akan 
tersimpan dengan baik dalam memori setiap anak.

Afrika, sebuah pelajaran berharga
Afrika dikenal sebagai benua yang kering, 

gersang, penduduknya miskin, tidak berdaya dan 
sering kelaparan. Hal ini tidak terlepas dari miskinnya 
sumber daya alam, lahan yang kering dan gersang, 
kurangnya air menyebabkan tanah yang ada tidak 
dapat diolah secara maksimal. Namun berdasarkan 
sejarah menunjukkan bahwa lahan yang kering dan 
gersang ini disebabkan rusak dan musnahnya hutan 
pada puluhan ribu tahun yang lalu.

Gurun Sahara merupakan gurun terpanas di 
dunia dan gurun terbesar ketiga di dunia setelah 
Antartika dan Arktik. Gurun ini berada di Afrika 
Utara dan membentang dari Laut Merah sampai ke 
Samudera Atlantik. Wilayahnya mencapai 9,2 juta km2, 
sebanding dengan Amerika Serikat. Namun, peneliti 
dari University of Arizona menemukan bukti puluhan 
ribu tahun lalu Gurun Sahara merupakan daerah 
subur dan hijau. Studi ini diterbitkan di Journal Science 
Advances. Dari studi ini menunjukkan bahwa Gurun 
Sahara pernah mengalami periode basah atau rainfail 
sekitar 6.000 tahun yang lalu. Hasil ini berdasarkan pola 
curah hujan selama 5.000 hingga 11.000 tahun yang 
lalu.

Jessica Tierney, pemimpin studi tersebut 
mengatakan jika pola hujan di gurun Sahara pada 
puluhan ribu tahun yang lalu mencapai 10 kali lipat 
daripada sekarang. Menariknya, dulu gurun Sahara 
disebut sebagai hutan hijau yang lebat dan merupakan 
rumah bagi hewan dan tumbuhan liar.

Kondisi penduduk yang miskin, lapar dan tidak 
mempunyai pengetahuan tentang pelestarian sumber 
daya pembangunan menjadi pemicu utama rusak dan 
hilangnya hutan. Bahkan sampai detik ini perusakan 
hutan masih banyak terjadi di Afrika.

Gelombang deforestasi baru sedang menyapu 
Afrika, memusnahkan satwa liar dan mengancam 
ketahanan ekosistem untuk bertahan dari pengaruh 

perubahan iklim, khususnya di bidang ketahanan 
pangan, kata para ahli.

“Laju deforestasi di Afrika… terus meningkat,” 
kata Helen Gichohi, Ketua African Wildlife Foundation. 
“Hutan yang terus menghilang, lahan penggembalaan 
semakin gundul, dan konversi padang rumput dan 
lahan basah, yang selama ini berfungsi menjadi 
suaka dari kekeringan, menjadi lahan pertanian telah 
menghancurkan ketahanan ekosistem ini.”

Bob Scholes dari Council for Scientific and 
Industrial Research (CSIR) menggambarkan pola 
khas dari deforestasi di Afrika sebagai berikut: para 
penebang masuk ke hutan, mereka menebang pohon-
pohon besar dan mengambil kayu yang berharga, 
kemudian produsen arang mengambil sebagian besar 
sisa pohon yang tertinggal, dan kemudian masuklah 
pertanian dengan masukan dan keluaran yang 
rendah, yang setelah melewati beberapa siklus panen 
meninggalkan lahan tersebut dalam keadaan rusak 
dan tak bernilai.

Penutup
Sekali lagi, hutan memang dapat menjadi 

sumber kehidupan, tetapi bisa juga menjadi sumber 
bencana jika kita salah dalam mengelola. Mengelola 
dalam arti yang seluas-luasnya, mulai dari penetapan 
kebijakan Nasional, penyusunan program dan kegiatan 
pembangunan serta bagaimana pengendalian 
pengelolaan hutan dilakukan. Tentu masyarakat yang 
miskin di sekitar hutan perlu mendapat perhatian, 
tetapi kepentingan yang lebih luas, yang lebih makro 
perlu menjadi prioritas.

“Hutan tidak akan dapat dipertahankan jika 
penduduk lapar dan tata kelola sumber daya alam 
tidak memadai,” kata Rachel Kite, Wakil Presiden untuk 
Pembangunan Berkelanjutan di World Bank. “Rasa lapar 
menjadi beban langsung bagi hutan ketika masyarakat 
terpaksa masuk semakin dalam ke wilayah hutan untuk 
menanam… atau mengambil dan menjual apa saja 
untuk membeli makanan.”

Kita harus lebih bijaksana dalam menyikapi 
upaya pemanfaatan hutan dengan konsep perhutanan 
sosial, pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, 
penggunaan lahan hutan untuk infrastruktur dan 
kebijakan mendorong pembangunan industri. 
Kesemuanya ini secara langsung akan berkonsekuensi 
pada meningkatnya fungsi ganda dari hutan, di satu 
sisi peningkatan fungsi produktif, maka di sisi lain perlu 
peningkatan fungsi lindung dan konservasi yang lebih 
kuat dan nyata. 
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Oleh : Asep Kusdinar

Memperbincangkan hutan, manusia, 
keangkeran, kerusakan, emas hijau, illegal 
logging, konflik tenurial, konversi hutan, 

ekowisata, kebakaran, dan lain sebagainya tentang 
hutan dan pengurusannya sangat menarik dari jaman 
manusia purbakala sampai di era globalisasi sekarang ini. 
Keberadaan hutan sudah sangat berbeda jauh dengan 
perkembangan populasi manusia dengan berbagai 
kepentingan yang sangat beragam dan teknologi 
pemanfaatannya yang semakin maju dan canggih. 
Semula hutan hanyalah sebagai tempat tinggalnya 
satwa-satwa liar, dedemit, tempat pemujaan, dan tidak 

terjamah sebagai aktivitas ekonomi, namun sekarang 
sudah mengalami perubahan-perubahan. Bahkan 
pada era 1980-an hampir semua hutan pada berbagai 
formasi mengalami perubahan ketergantungan 
manusia dalam pemanfaatannya. Pengaruh 
kapitalisme pada berbagai kegiatan ekonomi dunia 
mendorong pengurasan sumberdaya yang namanya 
hutan ini. Pembukaan hutan alam dengan komposisi 
diversifikasi tinggi pohon rimba (contoh formasi hutan 
gambut: kempas, durian hutan, meranti, pisang-pisang, 
jelutung, ramin, dll) dan berdiameter sangat wonderful 
(Ɵ ≥ 100 cm) menguasai lantai hutan rimba.  

PERHUTANAN 
SOSIAL : 
COMPANY ATAU 
KUMPENI ?
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Tekanan terhadap hutan tropis semakin menguat 
dengan semakin habisnya hutan-hutan yang ada di 
Amerika dan Eropa karena hutan mereka sudah rusak 
sejak tahun 1950-an untuk pembangunan. Sehingga 
hutan mereka banyak yang ditetapkan sebagai 
kawasan hutan konservasi, yaitu dijadikan Taman 
Nasional.  

Era pemanenan emas hijau oleh HPH berlangsung 
cukup lama yaitu dari tahun 1980 sampai 1998 
mengalami penurunan.  Berbagai macam konsep sosial 
dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan antara 
eksploitasi emas hijau oleh pemodal dengan kehidupan 
masyarakat sekitar hutan yang notabene sangat jauh 
dari peradaban. Berbagai alat modern dihadirkan 
masuk ke dalam hutan untuk mengeksploitasi kayu-
kayu rimba. Hal inilah yang menjadi faktor degradasi 
hutan alam dan keterbukaan akses memasuki hutan.  
Hutan mengalami tekanan terhadap pemenuhan yang 
namanya pembangunan. Akses pemanfaatan lahan 
yang multistrata oleh masyarakat lokal terpinggirkan.  

Pun, demikian juga dengan kondisi pengelolaan 
hutan di Pulau Jawa. Keberadaan Perhutani terletak di 
Pulau Jawa yang merupakan salah satu daerah terpadat 
penduduknya dengan lebih 136 juta penduduk 
(50% penduduk Indonesia). Pulau dengan penduduk 
yang padat memperbesar peluang terjadinya konflik 
sumberdaya hutan dalam pengelolaannya. Sedangkan 
luas hutan yang dikelola Perhutani kurang lebih 20% 
luas Pulau Jawa atau seluas 2.429.203 hektar (85,37%).  

Hak kelola kepada Perusahaan Umum Kehutanan 
Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2010 dengan mekanisme pelimpahan 
kewenangan pengelolaan hutan di Pulau Jawa selain 
hutan konservasi.  Hutan Negara di Jawa dan Madura 
dibagi menjadi 27 daerah hutan yaitu: 1) Priangan Barat 
(Sukabumi dan Cianjur); 2) Priangan Tengah (Bandung 
dan Cianjur yang tidak termasuk Priangan Barat), 3) 
Priangan Timur (Garut dan Tasikmalaya), 4) Cirebon 
Barat, 5) Krawang-Indramayu, 6) Cirebon Timur-Tegal, 
7) Banyumas, 8) Pekalongan-Kendal, 9) Grobogan, 
10) Randublatung Utara, 11) Kedewan mencakup 
Kabupaten Bojonegoro, dan lain sebagainya.  

PERBEDAAN AKSES & HAK KELOLA SUMBERDAYA 
HUTAN

Sumberdaya hutan merupakan sumberdaya 
yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sesuai 
amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas azas kekeluargaan, Ayat (2) Cabang-
cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
Negara, Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan 
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional, dan Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang, bahwa penguasaan sumberdaya alam yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.  
Lebih jelas aturan yang mengatur penguasaan 
sumberdaya hutan sebagai sumberdaya alam tertuang 
pada pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan, ditegaskan bahwa Penguasaan 
Negara atas sumberdaya hutan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Juga 
diharapkan dapat mengangkat derajat kesejahteraan 
masyarakat sekitar hutan yang proporsional.

Pada intinya bila disarikan dari pasal-pasal tersebut 
di atas adalah Negara mempunyai kewenangan 
dalam pengaturan sumberdaya alam semisal hutan 
untuk memakmurkan rakyatnya. Berbagai cara telah 
diupayakan Negara dalam mendistribusikan/mengatur 
sumberdaya alam hutan tersebut : melalui pelimpahan 
kewenangan dan kerjasama. Sistem Perhutanan Sosial 
dikembangkan dengan bekerjasama Pemerintah 
Norwegia dengan skema REDD+ (Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation) dengan 
fasilitasi UNDP (United Nation Development Program).  
Pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan juga 
dimaksudkan tidak akan melahirkan monopoli 
pengusahaan hutan oleh pihak-pihak tertentu dengan 
tujuan profit semata, seperti perilaku company.  
Menurut data kemiskinan bahwa kantong-kantong 
kemiskinan sebagian besar terjadi pada masyarakat 
di sekitar kawasan hutan. Sebanyak 46 % desa-desa di 
sekitar kawasan hutan Pulau Jawa masih miskin.  Yang 
perlu dicermati adalah masyarakat ini tinggal di dalam 
kawasan hutan atau yang di luar kawasan hutan. Karena 
kalau pada masyarakat yang tinggal di dalam kawasan 
hutan (Magersaren—istilah Perhutani) memang 
tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan 

Hal 6/III-6/2017 � BAKTI RIMBA



permanen. Jadi indikator kemiskinan 
tidak dapat dilihat pada bangunan fisik 
di dalam kawasan hutan.  

Pengelolaan hutan oleh Perhutani 
yang diberikan kewenangan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan telah berjalan selama 47 
tahun (1970-skr) sudah merupakan waktu 
yang cukup lama dalam pengelolaan 
hutan.  Kurun waktu tersebut sudah 
cukup dikatakan waktu evolusi 
pengelolaan. Dimana pada kondisi 
hutan yang lain evolusi kehutanan 
biasanya berjalan pada rentang 25-30 
tahun.  Sebenarnya, bila dilihat dari 
lamanya waktu pengelolaan Perhutani 
telah menerapkan aspek keberlanjutan pengelolaan 
hutan, walaupun banyak kelemahan disana sini.  

KECEMBURUAN KEMANFAATAN AKSES HUTAN
Penguasaan pengelolaan sumberdaya alam 

khususnya hutan sudah terjadi sejak manusia 
membutuhkan manfaat dari sumberdaya tersebut.  
Tetapi, tingkat pemanfaatan berbeda tergantung 
sesuai perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan 
peningkatan populasi manusia itu sendiri.  

Masing-masing manusia atau kita sebut aktor 
mempunyai kepentingan dan pengaruh yang 
berbeda dalam memanfaatkan sumberdaya hutan 
tersebut. Kepentingan tersebut mempunyai dampak 
berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam 
memanfaatkan sumberdaya hutan. Kepentingan 
tersebut dapat dilatarbelakangi karena sudah menjadi 
keharusan tinggal di sekitar sumberdaya hutan berada 
(masyarakat), aparatur pemerintah, pemegang kuasa, 
pebisnis, dan pendamping masyarakat. Sedangkan 
pengaruh aktor dalam pengelolaan hutan adalah 
bagaimana kemampuan menggerakkan orang lainnya 
dalam pengelolaan hutan.  

Berbagai macam aktor dalam pengelolaan hutan 
di Pulau Jawa yang dikelola Perhutani dibedakan 
sebagai pemegang mandat penguasaan sumberdaya 
hutan pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi 
di Pulau Jawa oleh Negara (Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan).

Dalam melaksanakan mandat pengelolaan, 
Perhutani telah berusaha melaksanakan pengelolaan 
sesuai fungsi hutannya yaitu kelola sosial, ekonomi, dan 

lingkungan.  Namun, dalam perjalanan kelolanya karena 
tekanan kepentingan dan dukungan politik untuk lebih 
“wise” terhadap perluasan akses dan memanfaatkan 
hutan dan hasil hutan (access and withdrawal) oleh 
rakyat sekitar hutan, maka pertahanan Perhutani 
sebagai BUMN Kehutanan nampaknya  goyah.

Banyaknya kasus-kasus, illegal logging dan konflik 
tenurial yang telah dilakukan masyarakat sekitar 
hutan dan penanganan secara hukum telah terjadi di 
berbagai wilayah kerja Perhutani. Sebenarnya upaya 
ini dilakukan karena memang untuk mengamankan 
hutan dari pencurian/pengambilan kayu/tegakan 
maupun pendudukan tanpa ijin.  Namun, justru sering 
diekpose-nya hal tersebut meningkatkan empati 
pihak-pihak lain untuk melakukan pembelaan.  Sering 
orang awam mengatakan : “Kenapa sih kok gitu amat 
perlakuan pada masyarakat miskin sekitar hutan ?,  
Mbok yao berbagi dengan masyarakat sekitar gitu?”  
Nah faktor ini lah yang memicu atau sebagai trigger 
gerakan reformasi agraria atas penguasaan lahan 
hutan oleh BUMN Kehutanan tersebut.

Kan sekarang sudah jaman kemerdekaan, bukan 
jaman kumpeni lagi. Kenapa akses masyarakat sekitar 
hutan yang benar-benar dekat dengan sumberdaya 
justru hanya sebagai penonton saja?  Apakah akan atau 
sudah terbukti: 1) Paradox Kehutanan: Rakyat Miskin di 
Tengah Kayanya Hutan?; 2) Peluso: Hutan Kaya Rakyat 
Melarat; dan 3) Gugatan terhadap Negara : Untuk siapa 
Negara ini berada?

Perlunya mengatur berbagai macam skenario 
pengaturan tentang akses yang berkeadilan 
antara masyarakat sekitar hutan yang benar-benar 
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membutuhkan lahan dengan investor bermodal kecil 
atau pun besar dengan entah berbagai macam cara 
mendapatkan modal tersebut dalam mengeksplore 
sumberdaya hutan tersebut.

Aturan main pengelolaan hutan diperlukan untuk 
mengatur kelestarian hasil hutan dan bagaimana 
seharusnya peran aktor yang terlibat baik vertikal 
maupun horisontal.  Berbagai macam aturan dilahirkan 
tetapi terus mengalami perubahan sesuai kebutuhan 
dan perkembangan jaman. Aturan-aturan yang 
berkaitan dengan perhutanan sosial yang terbaru dan 
belum bisa dibuktikan keberhasilannya di antaranya 
adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di 
Wilayah Kerja Perhutani, Nomor: P.81/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan 
Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung 
Ketahanan Pangan, dan Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Aturan pengelolaan hutan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak merupakan pengelolaan 
sumberdaya yang open acces sehingga rentan dimasuki 
atau dimanfaatkan orang lain di luar pengelola. Hal 
ini dikarenakan tidak mungkin sumberdaya hutan 
dipagari. Berbagi peran pengelola hutan sudah 
merupakan sebuah keharusan dalam mengatasi 
perkembangan populasi manusia yang membutuhkan 
lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai 
lahan garapan. Pergeseran akses meningkat 
sesuai dengan dinamika pengurusan hutan yang 
menampakkan hasil yang nyata bagi kehidupan orang-
orang yang mengurusi hutan.  Kesenjangan secara 
material nampak di depan mata antara masyarakat 

sekitar hutan dengan pengelola hutan.  Padahal kalau 
dilihat secara struktural vertikal memang seharusnya 
ada perbedaan.   

Pengentasan kemiskinan seharusnya memang 
dilihat dulu pada sisi dimana kemiskinan itu terjadi.  
Kemiskinan bisa karena tidak punya modal bertani, 
kemiskinan tidak punya akses mengelola sumberdaya 
dengan tumbuhan bawah, dan kemiskinan dalam 
mengakses informasi.       

TAWARAN SOLUSI 
Berbagai upaya pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dilakukan guna memperhatikan berbagai macam 
pengelolaan sosial dalam kehutanan. Kedinamisan 
dalam pengelolaan terutama masalah sosial dicoba 
untuk diselesaikan dengan membuka kacamata sampai 
ke tingkat dasar dengan berbagai macam gejolak 
sosial pertanahan yang terjadi. Lahirnya P 39 Tahun 
2017 banyak menimbulkan kontroversial tentang 
tekstualnya.  Karakteristik hutan yang akan dijadikan 
obyek perhutanan sosial juga sudah dijabarkan 
persyaratannya.  

Tidak hanya pergulatan kekuatiran pada 
pemegang kelola sebelumnya yaitu Perhutani tetapi 
juga pada Dinas Teknis yang menangani kehutanan 
tentang bagaimana keterlibatan dan implementasinya 
di lapangan. Ada berbagai faktor yang mustinya di clear 
and clean kan terkait status dan keberadaan tegakan 
di lapangan, bentuk kelembagaan penerima lahan 
garapan, siapa saja masyarakat yang mendapatkan 
lahan garapan, bagaimana akses dan perencanaan 
pengelolaannya. Tentunya hal tersebut tidak dapat 
dilepaskan begitu saja peran Dinas Kehutanan di 

masing-masing Provinsi dalam verifikasi 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup 
& Kehutanan, dalam tahapan persiapan 
(pemetaan lokasi, perencanaan dan penguatan 
kelembagaan), pelaksanaan, pembinaan serta 
wasdal Perhutanan Sosial. Semangat dan 
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah dan Visi 
Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko 
Widodo, yaitu Gotong Royong menjadi roh 
implementasi aktivitas join Perhutanan Sosial 
di Pulau Jawa.

Harapan baik  “Hutan Subur Rakyat Makmur”.
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1.1. Latar Belakang
Hutan menjadi salah satu aspek penting yang 

perlu dilestarikan untuk mengatasi perubahan 
iklim yang mengancam kehidupan manusia. Salah 
satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia. 
Artinya hutan mampu menyerap karbondioksida 
yang dapat membahayakan kehidupan manusia. 
Sebaliknya, hutan mampu menghasilkan gas 
oksigen yang diperlukan untuk kehidupan manusia. 
Fungsi lainnya, misalnya, hutan bisa sebagai 
habitat bagi berbagai flora dan fauna, tempat 
penampungan dan penyimpanan air, mengatur 
keseimbangan air pada musim hujan dan musim 
kemarau serta pengendali bencana seperti banjir 
dan tanah longsor.

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sangat 
besar dalam pengembangan wisata alam kawasan 
hutan tropika yang menjanjikan untuk tujuan 
ekowisata dan wisata khusus. Kawasan hutan yang 
dapat berfungsi sebagai kawasan wisata alam yang 
berbasis lingkungan, sebut saja seperti Kawasan 
Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan 
Raya, Taman Wisata Alam), Kawasan Suaka Alam 
(Suaka Marga Satwa) dan Hutan Lindung melalui 
kegiatan wisata alam bebas, serta beraneka hutan 
produksi yang berfungsi sebagai wana wisata bagi 
para wisatawan.

Adapun faktor yang dapat menghambat 
perkembangan suatu destinasi wisata di suatu 
daerah adalah berkaitan dengan pola promosi 
dan sistem pengelolaan informasi destinasi wisata 
yang belum baik. Hal ini menyebabkan objek 
wisata tersebut menjadi tidak dikenal dan pada 
akhirnya tidak menjadi tujuan utama bagi para 
wisatawan. 

Harus diakui bahwa kebanyakan pengelolaan 
informasi destinasi wisata saat ini hanya 
bersandar pada pengelolaan konvensional yang 
mengandalkan “penjualan” pariwisata dengan 
promosi lewat majalah, brosur, leaflet, koran, 
banner, spanduk, dan informasi dari mulut ke mulut 
semata. Hal ini terutama banyak berlaku pada 
sektor pariwisata di daerah atau kota-kota kecil 
di Indonesia. Keterbatasan informasi inilah yang 
membuat pariwisata di daerah-daerah menjadi 
sulit berkembang.

Perkembangan dunia teknologi informasi 
(ICT) yang ditandai dengan penggunaan internet 
yang meningkat pesat haruslah dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan 
dunia kepariwisataan di Indonesia. Pemanfaatan 
teknologi informasi ini akan memudahkan informasi 
bagi para wisatawan tentang objek-objek wisata 
dengan sarana dan prasarana pendukungnya, 

Oleh : Ruslan (Juara 1 Kategori Masyarakat, LKTI Dishut Prov Jawa Timur Tahun 2016)

STRATEGI “PAWAI” 
BERBASIS APLIKASI 
SEBAGAI DAYA TARIK 
WISATA DALAM 
MEMBANGUN DESTINASI 
WISATA ALAM
DI KAWASAN HUTAN 
JAWA TIMUR
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informasi tentang rute, jarak, biaya, dan transportasi 
yang dapat digunakan untuk mencapai suatu lokasi 
wisata.

Dalam upaya membangun kawasan 
hutan sebagai destinasi wisata alam, diperlukan 
keterlibatan antara lingkungan yang satu dengan 
lainnya dan peran sumber daya manusia yang dapat 
memanfaatkan kemajuan teknologi. Pemanfaatan 
teknologi terhadap pengelolaan informasi yang 
memberikan kemudahan bagi semua pihak serta 
kemudahan bagi para wisatawan dalam memilih 
daerah tujuan wisata yang dituju, paket- paket 
wisata yang tersedia, akomodasi dan moda 
transportasi yang baik, serta adanya ruang interaksi 
layanan.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk penerapan “Pawai” 

(Panduan Aplikasi Wisata Alam Indonesia) 
dalam pengembangan destinasi wisata alam di 
kawasan Hutan Jawa Timur?

2. Bagaimana Aplikasi “Pawai” (Panduan Aplikasi 
Wisata Alam Indonesia) dapat memberikan 
informasi, promosi, dan edukasi bagi wisatawan 
mengenai destinasi wisata alam di kawasan 
Hutan Jawa Timur?

Tujuan
Maksud dan tujuan dari penulisan karya tulis 

ini adalah :
1. Menyusun rekomendasi langkah strategi 

model pengembangan Aplikasi “Pawai” sebagai 
destinasi wisata di kawasan Hutan Jawa Timur.

2. Mendapatkan gambaran situasi kekuatan, 
kelemahan, peluang dan tantangan serta 
formulasi pengembangan “Pawai” berbasis 
aplikasi.

Manfaat
1. Memberikan kontribusi bagi pemerintah 

daerah dalam upaya pembangunan di 
sektor kepariwisataan untuk mendukung 
optimalisasi sumber daya alam secara 
berkesinambungan.

2. Mendorong masyarakat dan wisatawan 
mencintai hutan dan lingkungannya melalui 
pemanfaatan teknologi.

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

 
Pengertian Wisata Alam

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya bahwa Taman Wisata Alam adalah 
kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan 
untuk pariwisata dan rekreasi alam. Sementara 
kawasan konservasi sendiri adalah kawasan dengan 
ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan 
yang mempunyai sistem penyangga kehidupan, 
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31 dari Undang-undang No. 5 tahun 
1990 menyebutkan bahwa dalam taman wisata 
alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan 
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
menunjang budi daya dan wisata alam. Pasal 34 
menyebutkan pula bahwa pengelolaan taman 
wisata dilaksanakan oleh Pemerintah.

Wisata alam sendiri adalah bentuk kegiatan 
rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan 
potensi sumber daya alam, baik dalam 
keadaan alami maupun setelah ada usaha 
budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan 
memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, 
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta 
menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam 
(Anonymous, 1982 dalam Saragih, 1993).

Pengelolaan objek wisata alam hutan 
dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk 
memanfaatkan fungsi hutan secara serba guna 
dan lestari dengan ketetapan memperhatikan 
aspek konservasi, keserasian, dan keseimbangan 
lingkungan.

Adapun obyek wisata alam yang dikelola 
oleh Perum Perhutani terdiri dari tiga bagian yang 
meliputi : a) Taman Nasional, b) Taman Hutan Raya, 
dan c) Taman Wisata. Penjelasannya dipaparkan 
sebagai berikut :

1. Wana wisata adalah obyek wisata alam yang 
dibangun dan dikelola oleh Perum Perhutani 
dengan mengacu kepada Surat Direksi Perum 
Perhutani No.043.7/Dir/80. Lokasi wana wisata 
bisa berada di kawasan hutan produksi ataupun 
lindung yang dikelola secara terbatas tanpa 
mengubah fungsinya.
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2. Taman wisata adalah Hutan Wisata (PHPA) 
yang memiliki keindahan, baik nabati, hewani, 
maupun keindahan alamnya yang mempunyai 
ciri khas yang dapat dikembangkan bagi 
rekreasi dan kebudayaan.

2.2  Pengertian Hutan Wisata dan Wana Wisata
Menurut Undang-Undang Kepariwisataan 

No. 9 Tahun 1990 penyelenggaraan pariwisata 
dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian 
dan mendorong upaya peningkatan mutu 
lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik 
wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang 
menuju ke arah kemajuan, mempertinggi derajat 
kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum 
guna memperkokoh jati diri bangsa dalam rangka 
mewujudkan wawasan Nusantara.

Fasilitas-fasilitas yang memadai diperlukan 
agar pengunjung dapat menikmati keindahan atau 
kebudayaan daerah tersebut. Penerangan atau 
informasi-informasi utama perlu selalu disampaikan 
kepada pengunjung mengingat akan pentingnya 
keselamatan pengunjung, kelestarian alam dan 
kebersihan lingkungannya.

 
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengoptimalan potensi wisata alam pada 
kawasan hutan tidak hanya berada dalam arah 
pembenahan lokasi maupun objek wisata semata. 
Namun, harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi 
internet dalam melakukan promosi serta pemilihan 
paket wisata dan pemesanan langsung oleh 
wisatawan. Pemanfaatan teknologi informasi ini 
diyakini akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh 
bagi pengembangan sektor pariwisata. Informasi 
tentang suatu daerah tujuan wisata beserta dengan 
sarana dan prasarana serta komponen-komponen 
lain yang berkaitan dengan hal pariwisata adalah 
yang sangat diperlukan oleh para calon wisatawan 
dalam menentukan daerah tujuan wisata.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pengembangan wisata alam dilakukan dengan 
menginput data-data tentang objek-objek wisata, 
hotel, dan penginapan di sekitar lokasi wisata, 
moda yang dapat digunakan untuk mengakses 
lokasi, event-event yang sering diselenggarakan, 
keunikan budaya, dan tradisi lokal di daerah 
kawasan wisata serta peta penyebaran objek 
pariwisata yang disertai dengan petunjuk tentang 
rute perjalanan.

Hasil analisis data ini dengan segenap 
detailnya kemudian di informasikan kepada para 
calon wisatawan yang diaplikasikan dalam bentuk 
paket-paket kegiatan wisata. Pemanfaatan sistem 
informasi dalam satu sistem informasi pariwisata ini 
juga harus memberikan ruang untuk berinteraksi 
antara para wisatawan dengan penyedia jasa 
pariwisata sehingga dengan kemudahan interaksi 
ini, maka akan memudahkan transaksi antar kedua 
belah pihak.

 
BAB III

KEGIATAN DAN ANALISIS MASALAH

Keadaan Umum
Sektor pariwisata merupakan sektor yang akan 

memberikan penambahan pendapatan yang cukup 
besar bagi suatu negara bila dikelola dengan baik. 
Industri pariwisata yang menjadi salah satu bidang 
garapan pemerintah sudah saatnya memanfaatkan 
Teknologi Informasi sebagai implementasi dalam 
mempublikasikan dan memasarkan potensi 
wisata nasional dan daerah. Kemajuan teknologi 
informasi saat ini haruslah mampu dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan 
suatu sistem informasi pariwisata yang juga 
dikombinasikan dengan pemanfaatan sistem 
informasi geografis. Keberadaan rencana induk 
pengembangan pariwisata nasional yang diteruskan 
dengan rencana induk pengembangan pariwisata 
daerah (RIPPDA) baik itu di tingkat provinsi, 
kota dan kabupaten yang dimiliki saat ini harus 
mampu dikolaborisasikan dan ditransformasikan 
dalam satu rencana pengembangan pariwisata 
berbasis teknologi informasi sehingga promosi dan 
pengelolaan informasi potensi pariwisata menjadi 
lebih baik, lebih akurat dan mudah diakses oleh 
wisatawan.

Pada saat ini pemanfaatan Teknologi 
Informasi untuk pengembangan sektor pariwisata 
di Indonesia masih lemah, terlebih di Jawa Timur 
hal ini dapat dilihat dengan kurangnya website 
atau aplikasi khusus yang menyediakan informasi 
yang lengkap mengenai sistem pariwisata di 
Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan sektor 
pariwisata berbasis teknologi informasi menjadi 
suatu langkah pengembangan yang tidak bisa 
dikesampingkan dan ditawar-tawar lagi ketika kita 
menginginkan berkembangnya sektor pariwisata 
nasional dan daerah.
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 Berikut paparan penulis tentang data statistik 
pengguna internet di Indonesia dan pengguna 
smartphone di Indonesia.

Dari paparan gambar di atas dapat dicermati 
bahwa setiap tahun terjadi peningkatan pengguna 
internet di Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir ini, 
teknologi komunikasi sudah masuk ke bentuk 
smartphone yang memungkinkan penggunanya 
untuk mengakses segala informasi.

Pemanfaatan  Layanan Informasi dan Strategi 
Promosi melalui “Pawai” (Panduan Aplikasi 
Wisata Alam Indonesia)

Pawai (Panduan Aplikasi Wisata Alam 
Indonesia) merupakan Pemanfaatan teknologi 
untuk mendukung dan memaksimalkan potensi 
wisata alam di Indonesia dan di daerah dalam 
bentuk layanan informasi berbasis aplikasi.

Strategi promosi menurut Lamb, Hair, McDaniel 
(2001: 146), strategi promosi adalah:“Rencana untuk 
penggunaan yang optimal dari elemen-elemen 
promosi: periklanan, hubungan masyarakat, 
penjualan pribadi dan promosi penjualan”.  Dari 
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 
promosi merupakan kegiatan yang direncanakan 
dengan menggunakan berbagai variabel-variabel 
promosi.

Dengan demikian aplikasi “Pawai” (Panduan 
Aplikasi Wisata Alam Indonesia) menyediakan 
layanan yang memberikan informasi mengenai 
wisata alam yang dibutuhkan oleh individu agar 
lebih mudah dalam membuat perencanaan dan 
mengambil keputusan untuk melakukan suatu 
perjalanan wisata sekaligus sebagai sarana untuk 
membujuk, merangsang konsumen agar mau 
membeli produk pariwisata tersebut sehingga 
terjadi peningkatkan penjualan produk wisata 
sesuai target dan harapan dengan memanfaatkan 
variabel-variabel promosi secara terencana.

Optimalisasi Aplikasi “Pawai” (Panduan Aplikasi 
Wisata Alam Indonesia) dalam Membangun dan 
Meningkatkan Destinasi Wisata Alam

Pariwisata menjadi suatu kegiatan yang 
cukup mendapat perhatian dari pemerintah 
karena dampak positifnya terhadap perekonomian 
Nasional. Dengan banyaknya kedatangan para 
wisatawan ke suatu Daerah Tujuan Wisata 
(DTW), terutama wisatawan mancanegara, maka 
diharapkan akan mendatangkan devisa bagi 
Daerah Tujuan Wisata (DTW) tersebut.

Pada garis besarnya, kepariwisataan memiliki 
arti keterpaduan yang di satu sisi diperani oleh 
faktor permintaan dan faktor ketersediaan. 
Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar 
wisatawan domestik dan mancanegara. Sedangkan 
faktor ketersediaan dipengaruhi oleh transportasi, 
atraksi wisata dan aktivitasnya, fasilitas-fasilitas, 
pelayanan dan prasarana terkait serta informasi 
dan promosi.

Gambar 3.1 Pengguna Internet di Indonesia
Sumber: http://apjii.or.id/v2/index.php/read/page/

halaman-data/9/statistik.html

Gambar 3.2 PenggunaSmartphone di Asia
Sumber: http://emarketer.com/article/

smartphoneusers/1012984.html
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Berdasarkan perspektif diatas, maka Pawai 
(Panduan Aplikasi Wisata Alam Indonesia) berusaha 
menjembatani dengan memberikan solusi untuk 
mempertemukan kebutuhan akan wisata alam 
dengan penyedia jasa wisata alam termasuk 
faktor-faktor yang ada didalamnya baik itu faktor 
permintaan maupun faktor ketersediaan. Kekuatan 
”Pawai” (Panduan Aplikasi Wisata Alam Indonesia) 
terletak pada media yang digunakan, yakni berbasis 
teknologi aplikasi smartphone.

BAB IV
SUMBANGAN PEMIKIRAN TERHADAP UPAYA 

KONSERVASI

This life is yours. Take the power to choose what 
you want to do and do it well. Take the power to love 
what you want in life and love it honestly. Take the 
power to walk in the forest and be a part of nature. 
Take the power to control your own life. No one else 
can do it for you. Take the power to make your life 
happy. (Susan Polis Schutz).

Ungkapan bijak di atas sangat menggugah 
kesadaran kita akan pentingnya alam sebagai 
bagian dari kehidupan manusia. Begitu pula  untuk 
membangun destinasi wisata alam Jawa Timur 
ada beberapa hal yang dapat dikembangkan dan 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi model 
yaitu “PAWAI” (Panduan Aplikasi Wisata Alam 
Indonesia) yang dirancang dalam skema berikut ini:

1.  Home Menu
Deskripsi:
Terdapat  9 menu pada 
halaman utama “Pawai” 
yaitu Menu Jelajah, Flora, 
Peta, Lapor, Cuaca, 
Memori, Pondok, Kuliner 
dan Berita.
Ke-9 menu ini digunakan 
sebagai panduan 
destinasi wisata alam bagi 
masyarakat. Fitur Jelajah 
menampilkan Panduan 
tentang kawasan Taman 
Nasional, Hutan Wisata dan 
Tahura yang terdapat di wilayah Jawa Timur dan 
di Indonesia. Fitur Flora menampilkan panduan 
tanaman budidaya hutan yang meliputi i- flora, 
i-tanam, i-benih dan i guna.

Kesemuanya itu menampilkan informasi 
edukasi mengenai tanaman tersebut. Fitur Peta 
menampilkan panduan perjalanan dari tempat 
kita saat ini menuju lokasi wisata alam yang 
kita ketahui ataupun yang sudah ditandai oleh 
sistem pawai. Fitur Lapor menampilkan panduan 
bagi para wisatawan untuk melaporkan hal-hal 
yang terjadi di kawasan wisata alam misalnya, 
fasilitas dll. Fitur Cuaca menampilkan panduan 
cuaca di daerah kita. Fitur Memori menampilkan 
pengalaman dari wisatawan lain yang pernah 
mengunjungi tempat wisata. Fitur Pondok 
menampilkan panduan penginapan di area 
sekitar wisata. Fitur Kuliner menampilkan 
panduan makanan, minuman dan cenderamata 
dari tempat wisata.
Fitur Berita menampilkan panduan berita harian 
yang terjadi di area wisata alam Indonesia.

 
2.  Menu Jelajah

Deskripsi:
Fitur Jelajah menampilkan 
panduan tentang kawasan 
Taman Nasional, Hutan 
Wisata dan Tahura yang 
terdapat di wilayah Jawa 
Timur dan di Indonesia.
Di menu ini setiap wilayah 
Taman Nasional, Hutan 
Wisata,Tahura akan ditandai 
dengan icon pohon pada 
peta yang menunjukkan 
area wisata alam.
Selain itu, dalam menu ini 
ketika memilih lokasi yang 
ada, maka akan menampilkan 
menu baru yang menampilkan 
informasi mengenai wisata 
alam tersebut  meliputi lokasi, 
telepon,email, web,informasi 
terkini mengenai wisata alam 
rute trail dari wisata alam, agenda 
kegiatan, instagram galeri dan 
tiket masuk tempat wisata.

3.  Menu Flora
Deskripsi:
Fitur Flora menampilkan panduan tanaman 
budidaya hutan yang meliputi i-flora, 
i-tanam, i-benih dan i guna. Kesemuanya itu 
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menampilkan informasi 
edukasi mengenai tanaman 
tersebut.
Selain menampilkan 
gambar dari tanaman 
budidaya yang kita 
pilih juga menampilkan 
informasi mengenai 
tanaman itu, informasi 
cara penanaman dan 
perawatannya, informasi 

teknik penyemaian benih serta 
informasi kegunaan daripada tanaman 
itu bagi manusia.

4.  Menu Peta 
Deskripsi:
Fitur Peta menampilkan 
panduan perjalanan dari 
tempat kita saat ini menuju 
lokasi wisata alam yang 
kita ketahui atapun yang 
sudah ditandai oleh sistem 
pawai. Selain itu, terdapat 
menu favorit. Jadi kita dapat 
menandai destinasi wisata 
yang sudah kita kunjungi 
serta daftar histori dari 
wisata alam yang sudah 
pernah kita kunjungi.

5. Menu Lapor
Fitur Lapor menampilkan panduan bagi para 
wisatawan untuk melaporkan hal-hal yang 

terjadi di kawasan wisata 
alam. Jenis kejadian 
yang bisa dipilih antara 
lain : Sampah,Tanda, 
Fasilitas,Jalur dan lainnya.
Setelah mengisi jenis 
kejadian maka user harus 
mengisi nama kejadian 
serta alamat email yang 
bersifat optional dan 
menuliskan deskripsi dari 
kejadian yang terjadi
di area wisata alam.
 

6.  Menu Cuaca
Fitur Cuaca menampilkan 
panduan cuaca di daerah 
wisata alam selama 
beberapa hari ke depan 
termasuk kondisi cuaca hari 
ini.

7.  Menu Memori
Fitur Memori menampilkan 
pengalaman dari wisatawan 
lain yang pernah mengunjungi 
tempat wisata alam sekitar.
Di menu ini juga ditampilkan 
kata- kata mutiara dari 
wisatawan selain itu untuk 
menambah memori tidak 

diperlukan register sehingga memudahkan 
siapapun untuk mengeksplorasi cerita tentang 
wisata alam.
 

8.  Menu Pondok
Fitur Pondok menampilkan 
panduan penginapan di 
area sekitar wisata.

9.  Menu Kuliner
Fitur Kuliner menampilkan 
panduan makanan, minuman 
dan cenderamata dari tempat 
wisata.
 

10. Menu Berita
Fitur Berita menampilkan panduan berita harian 
yang terjadi di area wisata alam Indonesia, serta 
adanya tips wisata alam yang diberikan oleh 
admin.
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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Tipe pengelolaan wisata alam berbasis aplikasi 

adalah sebuah produk pariwisata yang dapat 
menjadi model pengembangan membangun 
destinasi wisata alam di kawasan hutan Provinsi 
Jawa Timur bahkan hingga tingkat Nasional. 
Model tersebut dapat berlaku secara nasional 
menjadi model pengembangan pembangunan 
dan pengenalan destinasi wisata alam di 
masing-masing daerah dengan berdasarkan 
pada empat elemen yaitu:
a. Visi, misi, dan tujuan membangun destinasi 

wisata alam.
b. Pengembangan wisata berbasis aplikasi 

“Pawai” sebagai elemen produk pengenalan 
destinasi wisata alam khususnya hutan.

c. Pilar pelestarian lingkungan, pelestarian 
budaya, keanekaragaman atraksi kepada 
wisatawan, meningkatkan keakraban 
antar masyarakat, pemberdayaan ekonomi 
lokal serta pendidikan berbasis partisipasi 
merupakan elemen kriteria penting dari 
pariwisata berbasis aplikasi tersebut.

d. Didukung sepenuhnya oleh seluruh 
stakeholders dan shareholder baik 
masyarakat, pengunjung, pengelola, 
perguruan tinggi, pemerintah pusat, 
pemerintah daerah maupun pengusaha 
pariwisata sebagai elemen pendukungnya.

2. Dengan adanya aplikasi “Pawai” ini akan 
memudahkan bagi wisatawan untuk 
mendapatkan informasi mengenai tempat 
wisata alam, informasi penginapan, informasi 
kuliner, informasi jelajah taman nasional dan 
tahura serta adanya edukasi tentang tanaman 
budidaya yang hidup di hutan.

Saran yang dapat diberikan adalah :
1) Rekomendasi bagi Pemda: menjadikan model 

membangun destinasi wisata alam yang 
berbasis aplikasi terdiri dari empat elemen 
tersebut sebagai agenda utama pengembangan 
pariwisata di masing-masing daerah ke 
depannya.

3)  Rekomendasi bagi pengusaha pariwisata: untuk 
lebih memahami indikator kesuksesan wisata 

tidak selalu hal yang sifatnya ekonomi semata. 
Namun, yang terpenting adalah bagaimana 
menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera 
secara menyeluruh melalui pariwisata menjadi 
hal yang lebih penting dibandingkan sekadar 
komersialisasi tempat itu sendiri.
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“Menjadi seorang pemimpin merupakan 
dambaan semua orang, tidak hanya untuk pria, 

namun juga untuk wanita. Mereka berlomba 
untuk memperbaiki kualitas diri agar bisa 

layak dikatakan sebagai pemimpin yang baik. 
Namun ternyata untuk menjadi pemimpin 

tidak hanya sekadar mempunyai kekuasaan 
semata, melainkan lebih dari itu. Dari semuanya 

yang harus dimiliki pemimpin adalah sifat dan 
karakter”.

Pada tanggal 1 September 2015, Bapak Indra 
Wiragana, SH menduduki jabatan sebagai Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.  Nama 

Indra Wiragana sudah dikenal lama oleh pegawai 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada saat beliau 
menjadi Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur sekitar tahun 2001. Dengan perawakan 
tubuh yang tinggi besar, kumis yang lebat serta 
gaya memimpin beliau yang tegas dan apa adanya 
membuatnya dikagumi dan dikenal oleh banyak orang. 
Sikap beliau religius yang dicerminkan dengan ibadah 
sholat dan puasa Senin Kamis yang tidak pernah putus 
dapat menjadi contoh bagi staf di Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur.   

Bapak  Indra Wiragana merupakan sosok Suami, 
Bapak dan Eyang yang baik untuk keluarganya. 
Pernikahan beliau dengan seorang wanita yang 
barnama Ibu Nuke Ika Puspitaningsih dilaksanakan 
pada tanggal 20 April 1986 dan telah dikaruniai 2 (dua) 
orang putra dan putri yaitu Moch Arya Rake Baihaqi 
dan Wieke Rhestika Tanjungsari yang menikah dengan 
M Yohanes Ardianta Widia Nugraha, dr.,SpOG serta  
3 (tiga) orang cucu yang menjadi kebanggaan dan 
kesayangan beliau.  

Latar Belakang Pendidikan dan Karir
Bapak Indra Wiragana yang lahir di Tabanan, Bali 

pada tanggal 24 Juni 1957 menyelesaikan jenjang 
pendidikan yang dimulai dari pendidikan sekolah 
dasar di SD Negeri Tabanan dan lulus tahun 1970, 

dilanjutkan SMP di SMPN Tabanan dan lulus tahun 
1973, sampai SMA di Bali yaitu SMA Negeri Tabanan 
yang lulus pada tahun 1976. Selepas SMA, beliau 
kemudian melanjutkan kuliah S1 di Surabaya yaitu 
di Universitas Surabaya dengan mengambil jurusan 
Hukum Pidana. Beliau mulai mengabdikan diri 
menjadi PNS sejak 1 Maret 1985 yang ditempatkan 
di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, kemudian 
pada akhir tahun 1989 pindah tugas ke Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dan ditempatkan di Biro 
Pemerintahan. Pada awal 1990 beliau dipromosikan 
menjadi Kasubag di Biro Pemerintahan, Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dan tahun 1991 mutasi di Biro 
Humas. Pada tahun 1994 mutasi kembali ke Kasubag 
Bantuan Hukum di Biro Hukum dan pada tahun 1996 
beliau promosi menjadi Kepala Bagian Bantuan 
Hukum di Biro Hukum dan pada tahun 2001 menjadi 
Plt Kepala Biro Hukum. Tepat awal Juli 2001 beliau 
resmi dilantik menjadi Kepala Biro Hukum pada 
usia 44 tahun. Disinilah karir beliau dimulai sebagai 
Eselon II. Pada tanggal 5 Januari 2009 menjadi Kepala 
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, 
Kepala Badan Lingkungan Hidup (27 Oktober 2009), 
Kepala Dinas Sosial (1 September 2014) dan terakhir 
menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 
(1 September 2015 – 1 Juli 2017),  sehingga jabatan 
menjadi Eselon II telah dilalui beliau selama 16 tahun. 
Karier sebagai Kepala Dinas merupakan perjalanan 
karir yang panjang berliku yang tentu tidak mudah. 
Para pemimpin hebat umumnya dibentuk oleh 
kemampuan mereka melewati segala rintangan dan 
ujian hidup yang membantu membentuk menjadi 
sosok-sosok yang luar biasa. Hal ini tidak lepas 
dari gemblengan Ayah beliau yang bernama Moch 
Bachroem dan ibunya bernama Roesmiati Vanya.

Bapak Indra Wiragana adalah sosok yang 
terkenal dengan keberanian.  Keberaniannya untuk 
menyuarakan aspirasi dengan keteguhan prinsip yang 
tidak bisa digoyahkan menjadi ciri khas beliau yang 
membuatnya semakin diperhitungkan di Pemerintahan 
Provinsi Jawa Timur.  Oleh karena itu selama 16 tahun 

MELEPAS PURNA TUGAS
BAPAK KEPALA DINAS KEHUTANAN 

PROVINSI JAWA TIMUR
INDRA WIRAGANA, SH

(1 SEPTEMBER 2015 – 1 JULI 2017)
Oleh:  Dyah Wardiyanti
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beliau dipercaya menjadi Eselon II di beberapa tempat, 
mulai kepemimpinan Bapak Gubernur Imam Utomo, 
Bapak Gubernur Setia Purwaka sampai Bapak Gubernur 
Soekarwo. 

Sejak mendapat amanah menjadi Eselon II sampai 
di akhir tugas menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur lebih banyak suka yang mewarnai karir 
beliau diantaranya adalah bahwa dalam menjalankan 
tugas memimpin instansi, beliau selalu menjalankan 
pekerjaan sesuai tugas, pokok dan fungsi (TUPOKSI) 
yang dipadukan dengan ilmu hukum yang telah beliau 
peroleh di bangku kuliah yaitu melaksanakan peraturan 
perundang-undangan dan penegakan hukum.  Pesan 
beliau kepada pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur adalah :
1. Bekerjalah sesuai tugas, pokok dan fungsi
2. Pada era sekarang, bekerjalah sesuai aturan yang 

ada (Hukum Negara)
3. Dalam menjalankan tugas harus diimbangi 

dengan Hukum Agama. Beliau berpesan untuk 
meningkatkan silahturahim antar sesama dan 
menjalankan rukun Islam yang dipadukan dengan 
shodaqoh.

 
Menjelang masa purna tugas, beliau mendapat 

Satya Lencana XXX yang ditandatangani Bapak 
Presiden RI Joko Widodo dan diserahkan langsung oleh 
Bapak Gubernur Jawa Timur, DR Soekarwo di Gedung 
Grahadi. Satya Lencana XXX adalah sebuah tanda 
penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri 
sipil yang telah berbakti selama 30 tahun lebih secara 
terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, 
kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga 
dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. 

Dengan masa pengabdian beliau mencapai 32 tahun 
3 bulan, ada beberapa hal yang terkesan surprise bagi 
beliau yaitu :
1. Di usia 44 tahun sudah menjabat Eselon II
2. Dengan masa pengabdian selama 32 tahun 3 

bulan ternyata setengah masa pengabdian dilalui 
menjadi Eselon II yaitu 16 tahun.

3. Dilantik menjadi Kepala Biro Hukum pada awal Juli 
dan pensiun juga di awal Juli.

4. Dengan latar belakang pendidikan S1 di Universitas 
Surabaya menjadi satu-satunya Eselon II di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Walau 
hanya menempuh strata 1 beliau berpendapat, 
bahwa dengan bekerja keras Insha Allah akan 
sukses, kemauan beliau yang tinggi, dengan 
keuletanlah yang membawa beliau menjabat 
Kepala Dinas sampai 16 tahun lamanya.

Mengenal sosok Bapak Indra Wiragana tidak akan 
habis ceritanya. Beliau berusaha untuk menjadi pribadi 
yang istiqomah, dimana menjadi  pemimpin itu adalah 
pemimpin yang memiliki sikap teguh dalam aqidah 
Islam dan konsekuen dalam menerima, menjalankan 
dan mengawasi hukum-hukum agama yang datang 
dari Allah SWT. Beliau juga merupakan orang yang tidak 
gentar menghadapi berbagai resiko dan ancaman yang 
datang. Menjadi seorang pemimpin merupakan tugas 
yang tidak mudah, terlebih jika untuk urusan yang lebih 
besar. Namun tidak ada yang tidak mungkin, selama 
kita mau belajar dari pengalaman, karena dengan 
sering belajarlah sosok pemimpin yang didambakan 
semua orang bisa dilaksanakan sesuai amanah yang 
diemban dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 
Allah SWT. 

KALEIDOSKOP FOTO KEGIATAN TAHUN 2015 - 2017

PISAH SAMBUT KADISHUT BAPAK INDRA WIRAGANA, SH
16 SEPTEMBER 2015

BAKTI RIMBA � Hal 17/III-6/2017



HMPI DI KAB TUBAN
28 NOPEMBER 2015

HUT DHARMA WANITA PERSATUAN DISHUT PROV JATIM TAHUN 2016

1 AGUSTUS 2016
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PENERIMAAN SATYA LENCANA KARYA SATYA 30 TAHUN DI GRAHADI

15 AGUSTUS 2016

SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT ESELON III DAN IV DISHUT PROV JATIM

5 SEPTEMBER 2016

HMPI DI TULUNGAGUNG
7 DESEMBER 2016
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HARI BHAKTI RIMBAWAN 2017
21 MARET 2017

GELAR PAMERAN DA SIMPOSIUM PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR 

TAHUN 2017 DI GRESIK
18 - 20 MEI 2017
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PENGANTAR UMUM
Pada akhir-akhir ini para rimbawan 

atau pemerhati lingkungan ataupun yang 
peduli lingkungan mungkin juga masyarakat 
umum dikagetkan adanya berita yang sangat 
menghebohkan atau dengan bahasa lain sangat 
fenomenal membuat hati miris tetapi juga ada 
yang sangat suka cita tergantung bagaimana cara 
menanggapinya, berita yang tadinya dianggap tabu 
oleh semua kalangan apakah pemerintah maupun 
masyarakat sekarang justru akan dilegalkan. 
Apakah mungkin karena  sekarang dalam era 
serba digital, semuanya serba E , e-government, 
e-money, e-toll card termasuk pula e-KTP tetapi 
jangan diasumsikan masalah e-KTP yang saat ini 
disidik KPK nanti beritanya justru bias. Berita yang 
dimaksud tidak lain adalah rencana pemerintah 
akan melaksanakan Reform Agraria yang dikemas 
dalam wadah Perhutanan Sosial, lahan kawasan 
hutan akan dibagikan kepada masyarakat miskin 
yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Heboh 
bukan.

Menurut penjelasan Menteri Koordinasi 
Perekonomian bahwa pemerintah akan fokus 
kepada sejumlah kebijakan yang dipilih menjadi 
prioritas di dalam program pemerataan, salah 
satunya yakni Reform Agraria. Disamping itu 
juga ada pelatihan vokasi, penyediaan lahan 
pertanian dan perkebunan, penataran usaha 

retail modern dan penyediaan perumahan rakyat 
miskin di perkotaan. Semua program tersebut akan 
dimasukan ke Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Terkait dengan program Reform Agraria target 
secara nasional lahan yang akan dibagikan kepada 
masyarakat seluas 12,7 juta hektar dan sudah 
tersedia 2,0 juta hektar lahan hutan yang akan 
dijadikan Perhutanan Sosial. Masyarakat miskin 
atau petani yang diberikan konsensi sifatnya hanya 
mengelola hutan saja, dalam waktu 35 tahun dan 
setiap 5 tahun akan dilakukan evaluasi. Dari total 
target nasional 9,0 juta hektar diantaranya akan 
dibagikan masyarakat miskin sebagai lahan Reform 
Agraria yang berada di luar Pulau Jawa yakni di 
Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Selanjutnya menurut penjelasan Direktur 
Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 
Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, bahwa pelaksanaan program 
Perhutanan Sosial dengan memberikan lahan 
kepada masyarakat miskin tidak dilakukan 
dengan cuma-cuma, melainkan mengacu kepada 
kematangan kelembagaan di tingkat masyarakat 
atau petani. Berikutnya dijelaskan pula bahwa 
Presiden Joko Widodo terus mengingatkan agar 
lahan yang diberikan tidak diperjual belikan.

Lahan perhutanan sosial itu berasal dari areal 
bekas HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang dijarah 
tahun 1998, hutan lindung yang masih bagus, 

Oleh:  Purwadi (HPK Jawa Timur)

REFORM AGRARIA DALAM KEMASAN 
PERHUTANAN SOSIAL
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hutan non produksi yang masih bagus dan hutan 
kemitraan. Menurut penulis yang dimaksud hutan 
non produksi adalah hutan produksi yang dapat 
dikonversi untuk kepentingan non kehutanan jadi 
bukan kawasan hutan pelestarian alam seperti 
Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatawa, 
Taman Hutan Raya, dan Hutan Wisata. Ada  hal 
yang penting dalam Perhutanan Sosial yakni 
masyarakat harus dapat mengorganisasi diri 
berdasarkan kebutuhan dan tidak berdasarkan 
proyek asing. Konsep Perhutanan Sosial akan 
memberikan aspek legal masyarakat untuk 
menanam sebagai hutan rakyat. Saat ini terdapat 
25.863 desa yang berada di dalam kawasan hutan 
dan disekitar kawasan hutan dan dari jumlah 
tersebut 70% masyarakatnya menggantungkan 
hidupnya dari sumber daya hutan. Namun 10,2 juta 
penduduk dalam kawasan hutan belum sejahtera 
dan tidak memiliki aspek legal di sumber daya alam 
hutan, oleh karena itu pemerintah periode 2015-
2019 akan mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan 
hutan untuk Perhutanan Sosial.

Pelaksanaan Reform Agraria di Pulau Jawa 
pemerintah menyadari bahwa banyak kendala 
yang besar diantaranya ketersediaan lahan yang 
sangat terbatas. Pemerintah menyiasati persoalan 
keterbatasan lahan dengan menyodorkan rencana 
yakni melalui akses petani miskin mengelola 
kawasan hutan. Menurut Menteri Koordinasi 
Perekonomian banyak  lahan milik Perum Perhutani 
yang ada di Pulau Jawa bisa dimanfaatkan oleh 
petani miskin yang tidak memiliki tanah atau 
kepemilikan tanahnya dibawah setengah hektar.

PANDANGAN UMUM
Bagaimana pandangan atau pendapat atau 

komentar masyarakat umum untuk menyikapi 
kebijakan pemerintah terhadap rencana 
pembagian lahan hutan kepada masyarakat 
miskin dalam bentuk Perhutanan Sosial. Jika 
diperkenankan bahwa apabila  disegmentasi secara 
makro maka ada tiga kelompok yakni (1) kelompok 
konservatif, (2) kelompok revolusioner, dan 
(3) kelompok apatis. Selanjutnya mari kita kupas 
pendapatnya masing-masing.

Dari kelompok konservatif atau juga 
disebut konvensional, tradisional atau boleh juga 
disebut kelompok jaman dulu, pada umumnya 

mempunyai pendirian yang kukuh kuat bagaikan 
batu karang yang tidak terkikis oleh ombak sebesar 
apapun dan seperti pahlawan yang berani dan 
rela mengkorbankan  nyawa apalagi harta benda 
demi satu tujuan yang diyakini sangat mulia untuk 
kepentingan nusantara. Karenanya kelompok 
ini berpandangan bahwa hutan harus dikelola 
sesuai dengan pakemnya, pakem yang sudah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Hukumnya haram jika hutan dikelola keluar dari 
pakemnya, tetapi tidak perlu harus mendapatkan 
fatwa dari Majelis Rimbawan Nusantara. Seperti 
dalam pewayangan perang antara Raden Arjuna 
dengan Buta Cakil pakemnya yang kalah ya Buta 
Cakil, tetapi jika yang menang Buta Cakil dan 
Raden Arjuna kalah ini namanya merubah pakem 
dan ini pasti diprotes oleh kelompok konservatif 
tetapi direspon positif oleh kelompok yang tidak 
senang kepada Raden Arjuna terutama kelompok 
ibu-ibu karena Raden Arjuna kan istrinya banyak, 
ya bagaimana tidak Raden Arjuna adalah satria 
dan lanangne jagat, sakti mandraguna ora tedas  
tapak palune pande  sisiking grenda, lembut tutur 
bahasanya, rupawan, badannya lencir kuning dan 
halus kulitnya, cerdas dan mahir melemparkan 
jemparing/ panah mempunyai kekuasaan sehingga 
wanita mana yang tidak kepincut.

Soal pakem kelompok kedua atau kelompok 
revolusioner berpendapat lain, pakem adalah hasil 
pemikiran manusia karenanya tidak ditabukan 
jika memang harus ditabrak dan diubah sah-sah 
saja dan halal sepanjang untuk kemaslahatan 
orang banyak. Masih pendapat kelompok pertama 
bahwa hutan konservasi dan hutan pelestarian 
alam harus dikelola dalam tiga dimensi yaitu 
sebagai penyangga kehidupan, pengawetan 
keaneka ragaman hayati, dan pemanfaatan bagi 
kepentingan umum serta harus dikelola oleh 
pemerintah. Demikian pula hutan produksi juga 
harus dikelola untuk dapat memberikan manfaat 
ekologi, ekonomi dan sosial. Jika berpedoman 
pada fungsi hutan sebagai media tata air yakni 
untuk mencegah terjadinya banjir pada waktu 
musim penghujan dan kekeringan pada waktu 
kemarau, maka hutan mempunyai peranan yang 
sangat penting dan strategis dalam menjaga dan 
mengamankan hasil-hasil pembangunan apakah di 
bidang infrastruktur, ekonomi atau sosial. Manakala 
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fungsi hutan terganggu banjir/tanah longsor akan 
terjadi dan akan merusak hasil pembangunan 
yang akhirnya masyarakat menjadi menderita dan 
sumber dana hilang percuma.

Selanjutnya kelompok ini mengajak kita 
berselancar pada tempo dulu untuk merenung 
dan berpikir serta mengingat-ingat apa yang 
pernah kita alami sebelum tahun 1970 an, yang 
pada waktu itu hutan belum dieksploitasi secara 
besar-besaran oleh konsesnsi yang namanya HPH 
(Hak Pengusahaan Hutan). Jarang didengar berita 
bahkan hampir tidak terjadi bencana banjir di luar 
Pulau Jawa, kebakaran hutan dan lahanpun tidak 
ada. Apa yang kemudian terjadi setelah 30 tahun, 
ternyata system silvikultur yang dipilih dalam 
eksploitasi hutan oleh HPH yakni TPI (Tebang Pilih 
Indonesia) tidak berjalan sesuai yang diharapkan 
karena kompleksitasnya permasalahan yang 
dihadapi mulai kualitas dan kuatintas sumber 
daya manusia yang bertugas sebagai pengawas, 
target produksi yang tidak setara dengan potensi, 
perencanaan penggunaan lahan yang sering 
berubah dan lain-lainnya. Akibatnya fungsi 
hutan sebagai medea tata air terganggu yang 
menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor 
hampir merata di nusantara tercinta ini. Kondisi 
dan situasi diperparah oleh kesadaran masyarakat 
yang kurang sadar dan peduli terhadap kelestarian 
lingkungan, terjadinya ilegal logging, okupasi 
lahan hutan untuk pertanian atau perkebunan baik 
yang terjadi di hutan produksi maupun kawasan 
konservasi/ pelestarian alam.

Pemerintah menyadari tingkat kerusakan 
hutan yang sangat membahayakan bagi kelestarian 
hutan dan pembangunan, secepat itu pula sekitar 
tahun 1985/1986 sampai tahun 1997 dibentuklah 
satuan khusus penanggulangan kerusakan hutan 
atau yang populer dengan sebutan TKK atau 
Tim Khusus Kehutanan yang kemudian diubah 
menjadi TKPH atau Tim Khusus Pengamanan 
Hutan Terpadu. Tim ini melibatkan seluruh 
unsur pemerintahan yang terkait seperti unsur 
TNI/ Polri, Kejaksaan, Departemen Kehutanan, 
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten, Badan Koordinasi 
Keamanan Laut, dan unsur yang lainnya. Namun 
demikian hasilnya belum seperti yang diharapkan. 
Ancaman kerusakan hutan ibarat penyakit seperti 
penyakit kanker yang masuk stadium IV, dilakukan 

tindakan operasi malah menjalar kemana-mana ya 
paling banter dilakukan kemoterapi saja. Puncak 
kerusakan hutan pada kurun waktu tahun 1998 
sejalan dengan pergantian puncak pimpinan 
negeri tercinta ini dari pemerintahan orde baru 
ke orde reformasi. Aparat pengamanan tidak 
dapat berbuat banyak, petugas Kehutanan hanya 
termenung melihat secara langsung bagaimana 
masyarakat dengan seenaknya dan tanpa rasa takut 
apalagi dosa melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan menuruti hawa nafsunya.

Informasi tersebut menggambarkan 
bagaimana ganasnya gelombang laut yang dijumpai 
para pemain selancar, sayangnya jika gelombang 
itu merupakan gelombang tunggal justru  itu yang 
dicari, tetapi gelombang yang dijumpai adalah 
gelombang yang pecah para selancar manapun 
tidak berani bermain. Gelombang laut yang pecah 
mendiskripsikan bagaimana kondisi masyarakat 
kita yang masih perlu ditingkatkan kesadaraannya 
akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. 
Apapun alasannya apakah karena faktor ekonomi, 
sosial, kecemburuan/ketimpangan ekonomi dan 
sosial dan lain-lainnnya adalah tidak tepat dan bijak 
jika hutan yang menjadi sasarannya. Hutan yang 
merupakan berkah dan rahmat dari Allah telah 
memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia, 
la kok dirusak. Karenya kelompok konservatif 
berpendapat bahwa hutan harus dikelola oleh 
pemerintah sesuai dengan kaedah-kaedah yang 
dapat memberi manfaat dan sumbangan pada 
ekologi, ekonomi maupun sosial. Adalah tidak 
menyarankan jika lahan hutan dijadikan obyek 
Reform Agraria apalagi untuk di Pulau Jawa yang 
kawasan hutannya hanya 22%.

Berikutnya bagaimana pandangan dari 
kelompok kedua kelompok revolusioner juga 
tidak salah jika disebut kelompok reaksioner, yang 
pada umumnya pengikutnya dari kalangan muda 
atau yang masih berjiwa muda mempunyai tenaga 
dan pemikiran yang selalu meledak-ledak, dengan 
keinginan yang selalu bergejolak menghendaki 
jika ada permasalahan harus segera diselesaikan 
secepatnya, menabrak pakem pun tidak menjadi 
soal yang penting harus cepat bertindak, ibarat 
sakit harus diminumkan obat yang berdosis 
tinggi obat ces pleng diminum langsung penyakit 
hilang badan menjadi sembuh dan sehat. 
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Tidak sabar melihat kondisi dan permasalahan 
yang dihadapi, falsafah alon-alon asal kelakon 
dianggap ketinggalan jaman, diganti dengan 
falsafah bergerak cepat tepat dan bermanfaat bagi 
masyarakat. Kelompok ini memang ada benarnya, 
jika tidak ada kelompok revolusioner mungkin 
Indonesia tidak diproklamirkan pada tanggal 17 
Agustus 1945, yang pada waktu itu Bung Karno 
diculik dan dibawa ke Rangasdengklok oleh 
kaum pemuda dipimpin oleh Sukarni, mendesak 
kepada Bung Karno segera memproklamirkan 
kemerdekaan Indonesia.

Pertanyaan kemudian timbul apakah 
untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang 
bermukim disekitar kawasan hutan satu-satunya 
harus melalui Reform Agraria dengan cara membagi 
lahan kawasan hutan kepada mereka untuk selama 
35 tahun.

Jawaban dari kelompok konservatif adalah 
tidak demikian karena justru akan mengancam 
kelestarian hutan dengan resiko yang sangat 
mahal. Masyarakat tidak usah disuruh saja 
sudah menebangi pohon dalam kawasan hutan 
dan melakukan okupasi untuk dijadikan lahan 
pertanian, tidak terbayangkan jika nantinya 
justru difasilitasi secara resmi oleh pemerintah. 
Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan jatah 
pembagian lahan kawasan hutan dikawatirkan akan 
berbuat sekehendak hatinya seperti yang terjadi 
pada tahun 1998 melakukan pengrusakan hutan 
dan kawasan hutan, dengan harapan nantinya kan 
dilegalkan oleh pemerintah.

Tetapi tidak demikian jawaban dari kelompok 
revolusioner, kelompok konservatif dianggap 
berjalan seperti siput pada hal kondisi sudah 
dalam kondisi kritis segera perlu pertolongan 
dan harus bertindak cepat jika tidak nyawa tidak 
terselamatkan. Masyarakat miskin disekitar 
kawasan hutan sudah lama menderita dan selalu 
menjadi kambing hitam yang mengancam dan 
mengganggu kelestarian hutan, mereka tidak 
memiliki legalitas akses memasuki kawasan 
hutan untuk mencari kehidupan yang layak. 
Satu-satunya jalan melalui Reform Agraria dalam 
bentuk Perhutanan Sosial yang pelaksanaannya 
akan dirancang dan dikendalikan sedemikian rupa 
sehingga celah kesalahan dapat dieleminir. Okupasi 
kawasan hutan yang tidak terkendali justru akan 

mengancam fungsi hutan sebagai media tata 
air. Reform agraria tidak akan mengurangi luas 
kawasan hutan, sebagaimanai yang diuraikan 
sebelumnya bahwa masyarakat miskin hanya 
diberikan hak mengelola saja tidak diberikan hak 
untuk memilikinya, dengan demikian seperti  luas 
kawasan hutan di Pulau Jawa tetap 22% tidak 
mengalami penurunan. Dengan meningkatnya 
kesejahteraan mereka dimaksudkan juga akan 
membantu meningkatkan kwalitas kawasan hutan, 
karenanya tidak perlu diperdebatkan panjang lebar 
sehingga kita menjadi lupa bekerja, kemiskinan 
sudah lama didepan mata kita, lebih baik kita 
berbuat walaupun ada sedikit kesalahan dari pada 
tidak berbuat sama sekali.

Ada fakta yang menarik untuk dianalisa 
tentang pendapat masyarakat yang tidak 
berpendidikan tinggi tapi lugu dan jujur 
mengatakan apa adanya dengan bahasa yang 
sederhana. Pendapatnya bahwa luas kawasan 
hutan dalam suatu wilayah minimal harus 
30% adalah teori dan angan-angan manusia, 
kenyataannya di Pulau Madura luas kawasan 
hutannya kurang dari 4% yang sering mengalami 
bencana banjir hanya di kota Sampang di tempat 
lain jarang terjadi, tetapi di Pulau Kalimantan luas 
kawasan hutannya lebih dari 40% justru sekarang 
sering terjadi banjir, seperti di Kalimantan Tengah 
ataupun di Kalimantan Timur, demikian pula di 
Daerah Istimewa Aceh. Kalau direnungkan betul 
juga pendapatnya, tidak usah berteori yang tinggi 
tetapi melihat apa yang terjadi dan kita alami di 
lapangan. Dengan demikian mereka berpendapat 
lagi barangkali batasan luas minimal kawasan 
hutan minimal 30% perlu dipertimbangkan dikaji 
ulang jika setuju diturunkan antara 20% - 25% 
seperti ambang batas pemilihan presiden tahun 
2019, tetapi ya jangan 0% luas kawasan hutan 
dalam suatu wilayah.

Terakhir pendapat kelompok ketiga yakni 
kelompok apatis yang artinya kelompok masa 
bodoh dapat juga termasuk kelompok abu-abu, 
yang peminatnya sebagian besar masyarakat yang 
tidak mempunyai pendirian kukuh, mudah berubah 
dan goyang akan keyakinannya. Mereka dapat juga 
berasal yang memiliki pendidikan tinggi tetapi 
kepercayaan dirinya rendah, atau juga termasuk 
mereka yang senantiasa mencari keuntungan untuk 
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dirinya sendiri tanpa peduli pada lingkungan dan 
masyarakat luas. Ibaratnya ketika jaman penjajahan 
Belanda ya ikut Belanda, ketika Belanda kalah dari 
Jepang ikut Jepang dan ketika Indonesia merdeka 
ikut NKRI, bahasa Jawanya sluman slumun slamet.

Menanggapi Reform Agraria kelompok 
ketiga ini mempunyai pandangan sendiri, 
terserah dan mangga kersa engkang mbahureksa 
(dipersilahkan kepada yang berkuasa untuk 
mengambil keputusan) dan apabila ada kegagalan 
tidak ikut menanggung beban. Kelompok ini 
juga ada sisi baiknya tidak campur tangan apa 
yang telah diputuskan pemerintah atau tidak 
merecoki. Dapat terjadi kelompok  ini ada karena 
setiap mengusulkan sesuatu program ke instansi 
pemerintah tidak pernah diperhatikan atau 
dipertimbangkan sehingga menyebabkan menjadi 
putus asa atau patah arang.

Dari ketiga kelompok diatas terserah para 
pembaca memposisikan pada kelompok yang mana 
untuk menyikapi Reform Agraria dalam bentuk 
Perhutanan Sosial, semuanya sah-sah saja, lha kok 
demikian ya memang soal keyakinan sulit untuk 
diubah, walaupun tidak benar dianggap sudah 
tepat apa yang menjadi pilihannya. Muaranya yang 
penting jangan jadi provokator atau memancing 
dalam air keruh, lebih baik diam karena diam adalah 
emas dan sambil berdoa semoga masyarakat 
miskin kita menjadi sejahtera dan hutan terjaga 
kelestariannya ya demi kehidupan mahluk di bumi 
tercinta ini.

RAMBU-RAMBU PERINGATAN
Dalam meluncurkan kebijakan Reform Agraria 

pasti pemerintah telah membuat dan menetapkan 
peraturan pelaksanaan, pengawasan, sanksi dll 
yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat yang 
mendapatkan lahan kawasan hutan dalam program 
Reform Agraria. Masyarakat harus mengetahui 
dan memahami betul apa yang menjadi hak dan 
kewajibannya, dan tentunya pemerintah akan 
menyiapkan petugas pendampingan apakah dari 
instansi pemerintah atau LSM (Lembaga Sosial 
Masyarakat).

Beberapa pengalaman selama ini bagaimana 
sulit dan kompleksitasnya  untuk menyelesaikan 
permasalahan tanah negara yang diduduki 
masyarakat, seperti yang terjadi pada kawasan 

hutan, tanah PT. Kereta Api Indonesia, tanah aset 
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Secara 
umum permasalahan tersebut disebabkan 
oleh beberapa hal yakni (1) Apabila terjadi 
pendudukan aset pemerintah tidak sejak awal 
segera diselesaikan, ketika persoalan menjadi 
besar baru mendapat perhatian untuk diselesaikan 
bahasa Jawanya kasep alias terlambat, (2) Adanya 
oknum dari pemerintah yang bermain misalnya 
menyewakan lahan dibawah tangan, menarik  
semacam retribusi atau pungutan liar, melakukan 
bagi hasil dll,  (3) Salah kebijakan legal misalnya 
menyewakan lahan kepada masyarakat atau 
perusahaan, yang peruntukannya tidak sesuai 
dengan fungsi lahan itu sendiri, (4) Aset yang ada 
kurang mendapat pengawasan secara rutin ada 
kesan seolah-olah merupakan lahan tidak bertuan, 
(5) Adanya persepsi yang berbeda masalah status 
kepemilikan lahan antara pengelola dengan 
masyarakat.

Dari semua persoalan tersebut diatas kita 
coba rumuskan beberapa ketentuan atau rambu-
rambu peringatan pelaksanaan Reform Agraria atau 
Perhutanan Sosial yang harus menjadi perhatian 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga 
dikemudian hari tidak menjadikan persoalan yang 
berlarut-larut, yakni :

1. Mendirikan Bangunan
Sebagaimana yang akan ditetapkan 

oleh pemerintah bahwa masyarakat yang 
mendapatkan obyek Reform Agraria adalah 
masyarakat miskin disekitar kawasan hutan, 
oleh karenanya tidak menutup kemungkinan 
mereka akan membangun gubuk sebagai 
tempat tinggalnya sementara atau sebagai 
tempat istirahat selama mengerjakan lahannya. 
Jika hal ini diijinkan tetapi kurang mendapat 
pengawasan, dapat terjadi suatu ketika gubuk 
dibangun lebih besar dan dijadikan sebagai 
tempat tinggal permanen, apalagi kalau 
nantinya terjadi pemecahan kepala keluarga 
misal anaknya berumah tangga atau untuk 
menampung keluarganya yang tidak mampu. 
Perlu diperhatikan jangka waktu perhutanan 
sosial 35 tahun sungguhpun setiap 5 tahun 
dilakukan evaluasi, semua kemungkinan 
dapat terjadi. Seiring dengan berjalannya 
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waktu dan semakin meningkatnya perbaikan 
hidup peserta Perhutanan Sosial, maka untuk 
memudahkan proses pengolahan lahan serta 
untuk bersosialisasi masyarakat akan membuat 
koloni perkampungan tersendiri. Pengalaman 
menunjukkan bahwa seperti kasus okupasi 
kawasan hutan lindung Gunung Balak di 
Lampung Selatan yang sudah cukup lama 
sekarang menjadi Kecamatan, mungkin juga 
banyak terjadi di tempat yang lain.

Guna menghindari kemungkinan adanya 
pemukiman baru dalam kawasan hutan yang 
dijadikan obyek Reform Agraria, maka setiap 
pembangunan apapun termasuk gubuk 
kerja harus mendapat ijin terlebih dahulu, 
ukuran bangunan dan lokasi ditentukan, tidak 
diperkenankan jenis bangunan yang permanen 
atau semi permanen, serta jika melanggar 
perijinan harus dilakukan pembongkaran tanpa 
harus peringatan.

2. Ahli Waris
Waktu pelaksanaan Perhutanan Sosial 

selama 35 tahun merupakan kurun waktu yang 
cukup lama, sehingga dalam perjalanannya 
sebelum waktu berakhir kemungkinan ada 
diantara peserta yang meninggal dunia karena 
faktor usia atau penyebab lainnya. Dalam hal 
peserta meninggal ada dua kemungkinan, 
pertama peserta diganti oleh masyarakat 
miskin lainnya dan yang kedua lahan yang 
menjadi hak pengolahannya dapat diwariskan 
kepada ahli warisnya. Jika dipilih alternatif 
kedua maka seyogyanya diatur secara detail 
ketentuan waris, hal ini untuk menghindari 
kemungkinan permasalahan yang timbul 
dikemudian hari.

3. Jual Beli
Sependapat dengan usulan Bapak Joko 

Widodo sebagai presiden Republik Indonesia 
lahan Perhutanan Sosial yang diterima 
masyarakat tidak dapat diperjualbelikan. 
Status lahan tetap merupakan kawasan 
hutan masyarakat hanya diberikan hak 
pengelolaannya, dengan demikian tidak dapat 
dijadikan barang jaminan pinjaman apapun 
bentuknya.

4. Tuntutan Ganti Rugi
Apabila lahan obyek Reform Agraria 

terkena pembangunan milik pemerintah misal 
pembangunan jalan, waduk dan yang lainnya, 
masyarakat tidak dapat menuntut ganti rugi 
atas lahan yang dikelolanya dan bijaksana jika 
mereka hanya  diberikan ganti rugi terhadap 
nilai tanamannya, pada prinsipnya lahan obyek 
Perhutanan Sosial tetap merupakan kawasan 
hutan.

5. Akhir berlakunya Reform Agraria
Pada akhir waktu pelaksanaan Reform 

Agraria atau Perhutanan Sosial yaitu setelah 
35 tahun, apakah nantinya dapat diperpanjang 
lagi selama 35 tahun lagi seperti halnya tanah 
HGU (Hak Guna Usaha) di bidang perkebunan. 
Masyarakat jelas menginginkan lahan 
perhutanan sosial dapat diperpanjang lagi, 
tetapi perlu dipertimbangkan kurun waktu 
35 tahun masyarakat yang mendapatkan 
lahan perhutanan sosial sudah mengalami 
peningkatan kesejahteraannya, dan lahan 
diperuntukan kembali sebagai hutan sesuai 
dengan fungsinya. 

PELAKSANAAN DI PULAU JAWA
Reform agraria dalam bentuk perhutanan 

sosial di Pulau Jawa perlu mendapat kehati-
hatian yang lebih dengan mempertimbangkan 
dalam segala bentuk yang dapat menimbulkan 
aspek negatif yang kemungkinan timbul. Beberapa 
persoalan yang melatar belakanginya diantaranya, 
(1) bahwa luas kawasan hutan di Pulau Jawa hanya 
22% atau masih kurang 8% sesuai amanat dalam 
peraturan perundangan yang berlaku, (2) jumlah 
masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan relatif 
cukup banyak, sedangkan luas kawasan hutan 
yang dapat dijadikan reform agraria terbatas, 
karenanya dapat menimbulkan persoalan baru 
di lapisan masyarakat sendiri, (3) perambahan 
kawasan hutan yang sampai sekarang belum 
dapat diselesaikan akan menuntut agar dapat 
diberlakukan sama dengan rencana pemerintah 
dalam program reform agraria, (4) kawasan hutan 
yang masih dipersoalkan oleh masyarakat dan 
diakui sebagai miliknya akan memicu menjadi 
persoalan yang rumit dan liar.

Hal 26/III-6/2017 � BAKTI RIMBA



Berdasarkan konsepsi dari pemerintah 
bahwa lahan kawasan hutan yang akan dijadikan 
Perhutanan Sosial adalah lahan yang tidak 
produktif, jika diterapkan pada kawasan hutan yang 
dikelola Perum Perhutani adalah tanah kosong 
yang belum direboasasi tetapi tidak termasuk 
areal bekas tebangan tahun berjalan. Pertanyaan 
yang kemungkinan timbul , apakah saat ini masih 
ada lahan yang tidak produktif pada kawasan 
hutan yang dikelola Perum Perhutani. Sejak waktu 
lama Perum Perhutani sudah menyatakan bahwa 
tidak ada tanah kosong pada kawasan hutan 
yang dikelolanya, jika tidak salah sepengetahuan 
penulis pernyataan tersebut sewaktu Direktur 
Utamanya Bapak Prof. Sukiman sekitar tahun 
1970 an. Jika saat sekarang masih didapatkan 
tanah kosong yang disebabkan sebagai akibat 
adanya penjarahan tahun 1998, bisa juga dapat 
dijadikan alasan yang dapat diterima oleh kita 
semua. Sekarang sudah memasuki tahun 2017 
berarti sudah hampir 20 tahun yang lalu peristiwa 
penjarahan terjadi, dan waktu yang cukup bagi 
Perum Perhutani untuk melaksanakan program 
rehabilitasinya secara terencana dengan baik 
sehingga tanah kosong akibat penjarahan dapat 
dituntaskan. 

Program Perhutanan Sosial di Pulau Jawa 
apabila juga dapat dilaksanakannya yaitu pada 
tanah yang tidak produktif dalam kawasan hutan 
yang dikelola Perum Perhutani, maka secara tidak 
langsung menunjukkan kepada publik hasil kinerja 
Perum Perhutani dibidang rehabilitasi. Terserah kita 
untuk berpendapat dalam era demokrasi sah-sah 
saja.

Kawasan hutan di Pulau Jawa yang 
pengelolaannya bukan oleh Perum Perhutani 
yakni Kawasan Pelestarian Alam seperti Taman 
Nasional, Suaka Alam, Hutan Wisata, dan Taman 
Hutan Raya yang pengelolaannya oleh UPT 
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
atau oleh Provinsi (khusus untuk Taman Hutan 
Raya), harus senantiasa diupayakan agar 
Perhutanan Sosial tidak memberikan dampak 
negatif terhadap kelestarian hutan. Kekhawatiran 
yang kemungkinan terjadi bagi masyarakat miskin 
yang tidak mendapatkan lahan perhutanan 
sosial merasa iri dan melakukan penjarahan, atau 
penebangan liar.

PENUTUP
Reform Agraria dalam bentuk Perhutanan 

Sosial yang telah dicanangkan pemerintah harus kita 
sukseskan dengan salah satu cara harus kita kawal 
sejak awal dengan mata melotot tanpa berkedip 
agar tujuannya tidak berbelok arah, masyarakat 
miskin jangan jadi korban hanya sebagai obyek 
tetapi pihak lain yang meraup keuntungan. Hutan 
yang diperuntukan untuk fungsi ekologi, ekonomi 
dan sosial yang saat ini mengalami degradasi fungsi, 
jangan sampai diperparah dengan Perhutanan 
Sosial yang dilaksanakan tidak sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila terjadi 
kegagalan Perhutanan Sosial sangat mahal resiko 
yang kita tanggung, kelestarian hutan menjadi 
taruhan dan jaminannya.

Pasti kita semua sepakat dan setuju untuk 
mensejahterakan masyarakat miskin yang 
bermukim disekitar kawasan hutan, dengan 
harapan mereka menjadi sejahtera, hutan menjadi 
terjaga kelestariannya dan dapat berfungsi sebagai 
penyangga kehidupan di bumi tercinta ini. Tetapi 
kadang-kadang manusia serakah tidak mensyukuri 
pemberian Illahi, senantiasa menuruti hawa 
nafsu bujukan setan yang membawa ke lembah 
kesengsaraan di dunia dan akhirat. Sudah dapat 
fasilitas yang cukup, gaji yang lebih dari cukup, 
masih tega-teganya melakukan perbuatan yang 
tidak terpuji, dengan segala cara dihalalkan untuk 
merampas rezeki yang bukan haknya. Kata bang 
Haji Rhoma Irama keterlaluan.

Menarik untuk bahan renungan bahwa 
dewasa ini ada fenomena pergeseran paradigma 
pengelolaan kawasan hutan dan lahan 
perkebunan, yang keduanya saling melihat dari 
sisi ekonomi saja. Kawasan hutan direncanakan 
disewakan kepada pihak swasta di bidang 
perkebunan untuk ditanami komoditi perkebunan 
seperti tebu, tetapi lahan perkebunan banyak 
yang ditanami pohon yang menghasilkan sebagai 
bahan baku industri perkayuan seperti sengon, 
jabon dll. Memang dunia selalu berputar yang 
abadi adalah perubahan, namun demikian jangan 
sampai kita meninggalkan nilai hakiki yang kita 
yakini kebenarannya, berani mengatakan yang 
sejujurnya walaupun orang lain menganggap 
salah. Kebenaran membuat hidup tenang dan 
bahagia, lahir dan bathin.
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A.  Pendahuluan
Dalam rangka untuk memberikan apresiasi 

terhadap prestasi yang telah dicapai oleh perorangan, 
kelompok, aparatur pemerintah atau badan usaha 
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang 
berskala nasional, perlu diberikan suatu penghargaan 
dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah 
menyelenggarakan Lomba Wana Lestari dengan 
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/
Menhut-II/2013 tentang Pedoman Umum Penilaian 
Lomba Wana Lestari dan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/
Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 Tentang Pedoman Umum 
Penyelengaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana 
Lestari.

Lomba Wana Lestari adalah salah satu metode 
penyuluhan yang dilaksanakan untuk menetapkan 
perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang 
berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah 
perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme 
penilaian tertentu. Ada 7 (Tujuh) Kategori yang 
diperlombakan dalam lomba Wana Lestari, yaitu : 1. 
Penyuluh Kehutanan PNS; 2. Penyuluh Kehutanan 
Swadaya Masyarakat (PKSM); 3. Kelompok Tani Hutan 
(KTH); 4. Kader Konservasi Alam (KKA); 5. Kader Pecinta 
Alam (KPA); 6. Kelompok Masyarakat Pemegang Izin 
Hutan Kemasyarakatan; dan 7. Pengelola Hutan Desa.

Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan 
Jawa Timur mengirimkan 5 (lima) kategori yang terpilih 
menjadi Terbaik I lomba Wana Lestari tingkat Provinsi 
untuk mengikuti lomba Wana Lestari tingkat Nasional 
Tahun 2017. Adapun jadwal penilaian dibagi menjadi 

3 (tiga) tahap, yaitu : 1. Penilaian tingkat Kabupaten/
UPT Pengelolaan Hutan Wilayah (Bulan April sampai 
dengan minggu kedua Bulan Mei), 2. Penilaian tingkat 
Provinsi (minggu ketiga Bulan Mei sampai dengan 
minggu kedua Bulan Juni), dan 3. Penilaian tingkat 
Nasional (minggu ketiga Bulan Juni sampai dengan 
minggu kedua Bulan Juli).

B. Profil Peserta Lomba Wana Lestari Tingkat 
Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

1.  Penyuluh Kehutanan PNS 
Hery Pramudya Wijaya, 

S.Hut yang memiliki NIP. 
19791008  201001 1 016, 
Jabatan Penyuluh Kehutanan 
Pertama dengan Pangkat/
Golongan Penata Muda 
TK.I/IIIb. Wilayah Kerjanya 
Kecamatan Ngrayun 
dengan Unit Kerja Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa 
Timur UPT Pengelolaan 
Hutan Wilayah II Ponorogo. 
Bertempat tinggal di alamat Desa Kertosari, Kec. 
Bababadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur. Nomor 
HP yang bisa dihubungi 081 2499 22202 atau email 
pramudyawijaya@yahoo.co.id dan alamat Blog : www.
herycare.blogspot.com. Sudah 7 tahun 4 bulan masa 
kerja yang dilalui sebagai Penyuluh Kehutanan PNS.

Kegiatan pembangunan kehutanan yang sudah 
dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Melakukan 
Pengkayaan hutan rakyat di wilayah kerja seluas 4.075 
Ha.  dengan 2.224.930 batang tanaman terdiri dari 
pinus, sengon, gmelina, rambutan, bambu, sukun, 
kluwak, aren, jambu alas, kaliandra yang dipadukan 
dengan tanaman bawah tegakan jahe, kunir, kencur, 
talas; 2) Melakukan pembentukan, pendampingan 
dan penguatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam 3 
tahun terakhir sesuai Peraturan Menteri Kehutanan 
P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan 
Kelompok Tani Hutan (KTH) sejak tahun 2015, yang 
sebelumnya mengacu pada pedoman Kelompok Tani 
pertanian; 3) Melakukan pembentukan, pendampingan 
dan penguatan Forest Managemen Unit (FMU) dalam 
sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 
Lestari (PHBML) dengan skema Lembaga Ekolabel 

PK JATIM BISA, MENJADI TELADAN INDONESIA!
Semua Wakil Provinsi Jawa Timur Menjadi Juara 3 Besar 

Nasional dalam Lomba Wana Lestari Tahun 2017

Oleh : M. Nursyamsi Ahadiyanto

Hal 28/III-6/2017 � BAKTI RIMBA



Indonesia (LEI) di FMU Giri Lestari Baosan Lor seluas 
1.448,18 Ha dan skema Forest Stewardship Council (FSC) 
di FMU Enggal Mulyo Mrayan seluas 690,12 Ha. serta 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di FMU Enggal 
Mulyo Mrayan seluas 1.033,41 Ha. yang merupakan 
rintisan awal sertifikasi hutan rakyat yang dilakukan 
Kelompok Tani Hutan (KTH) ke depan; 4) Melakukan 
inovasi penyuluhan kehutanan menggunakan 
media blog dan media sosial dengan alamat www.
herycare.blogspot.com; 5) Membangun Wanawiyata 
Widyakarya sebagai model usaha bidang kehutanan 
dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola 
oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang 
ditetapkan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan 
pemagangan bagi masyarakat lainnya; 6) Mendorong 
KTH Alam Lestari menjadi mitra binaan BUMN dan 
menjual produk telur asin bakar (HHBK) secara online 
di www.griyajajanan.blanja.com; 7) mengembangkan 
usaha Wana Ternak dengan jumlah anggota 50 orang 
dengan jumlah ternak kambing etawa 813 ekor. Sudah 
menggunakan kandang panggung dan melakukan 
inovasi pakan berfermentasi.

2.  Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 
(PKSM) 

PKSM yang mewakili Jawa Timur pada lomba 
Wana Lestari tingkat nasional tahun 2017 bernama 
lengkap NANANG ADI WIJAYA, SE., yang beralamat 
di Desa Gedangan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, 
Prov. Jawa Timur. Pria ini di tetapkan sebagai PKSM 
tanggal 5 April 2016 dengan SK Kepala Dinas Pertanian 
Kabupaten Ponorogo No. 522/421/405.1/2016. 
Sekarang, instansi pembina adalah UPT PHW II 
Ponorogo Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan pembangunan kehutanan yang sudah 
dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Pembangunan 
hutan rakyat seluas 1.676,84 Ha dengan bidang 
usaha hutan rakyat dan agroforestry yang terdiri atas 
tanaman Pinus, Jati, mahoni, Albisia, Sengon dan 
akasia; 2) Sejak tahun 2013 masyarakat telah dimotivasi 

membuat usaha pembibitan agar bisa meningkatkan 
perekonomian kelompok dan rehabilitasi lahan dengan 
total pembibitan yang sudah dilakukan sebanyak 
45.000 batang; 3) Di Dusun Krajan Desa Gedangan 
pada lahan milik rakyat dikembangkan sistem 
agroforestry berupa tanaman campuran (tanaman 
perkebunan, pakan ternak dan tanaman kehutanan) 
seluas 25 hektar, selain itu dikembangkan tanaman di 
bawah tegakan dengan jenis Empon-empon, tanaman 
porang, talas, gadung dan ketela pohon; 4) Ada 35 
sumber mata air yang ada di kecamatan Ngrayun, 
untuk tetap terjaga diberikan sosialisasi kepada 
masyarakat untuk menjaga hutan agar sumber air 
tetap abadi yang selama ini digunakan sebagian besar 
untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk keperluan 
irigasi sawah; 5)  Dengan semangat gotong royong, 
maka gerakan penanaman pohon untuk membangun 
ekosistem hutan melalui Wana ternak, lahan sebagian 
ditanami tanaman kaliandra dan rumput gajah untuk 
pakan ternak, baik itu kambing, sapi bahkan bebek. 
Inovasi kami adalah mengembangkan usaha ternak 
bebek petelur yang mana pakannya dicampur dengan 
daun kaliandra dan empon-empon sebagai bentuk 
inovasi pakan, hasil telur di buat telur asin bakar yang 
mampu memerikan tambahan nilai produk. Telur 
asin bakar ini telah menjadi mitra kerja BUMN dan 
dipasarkan secara online di www.griyajajan.blanja.com; 
6) Merintis sekolah lingkungan untuk menanamkan 
pemahaman lingkungan hidup sejak usia dini, sekolah 
di sini memasukkan kurikulum pendidikan lingkungan 
hidup dan kehutanan, sekolah ini di desa Gedangan 
kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

3. Kelompok Tani Hutan (KTH) 
Pada tahun 1982 dibentuklah Kelompok Tani 

Penghijauan “Margo Mulyo” dengan ketua Bapak 
Subyar (almarhum), yang kemudian saat ini menjadi 
Kelompok Tani Hutan (KTH) “Margo Mulyo”, yang 
selanjutnya pada tahun 2012 melalui  KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LUMAJANG 
Nomor : 552/587/427.42/2012 mendapatkan legalitas 
dengan no regestrasi 35.08.522.170.005.02 selanjutnya 
pada tahun 2015 mendapatkan penetapan sebagai 
kelompok tani Hutan kelas Madya oleh Camat Senduro 
dengan Nomor 522/955/427.91/2015 yang saat ini 
diketuai oleh Suhariyono dengan alamat sekretariat 
KTH Jl. Ranu Pane, Desa Burno, Kec. Senduro, Kabupaten 
Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan pembangunan kehutanan difokuskan 
kepada 3 (tiga) kelola yaitu 1) Kelola kelembagaan, 
meliputi: a) Pertemuan rutin dilakukan 2 minggu 
sekali dengan peserta adalah perwakilan dari masing-
masing kelompok kegiatan agroforestry, budidaya 
lebah, pengolahan sabun susu dan madu, pembangkit 

Verifikasi Kategori Penyuluh Kehutanan PNS Dan PKSM
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listrik tenaga mikro hidro, biogas, pengolahan aneka 
kripik, batik tulis, LP2UKS (Lembaga Pelatihan dan 
Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya) yang 
berjumlah 30 orang; b) Meningkatkan partisipasi 
anggota aktif dalam Kelompok kegiatan KTH; c) 
Peningkatan Pemahahaman Anggota terhadap 
Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga KTH; 
d)  Memberikan motivasi dan contoh Kegiatan pada 
masyarakat lain; e) Sebagai tempat kajian Kehutanan 
dan pertanian dari beberapa perguruan tinggi; f ) 
Tempat Belajar bagi Petani tentang Pengelolaan lahan 
Integrated Forest System (Hutan Cadangan Pangan) dan 
Mandiri Energi; g) Mempersiapkan mengikuti penilaian 
sertifikat Legalitas Kayu (SVLK), dan Mempersiapkan 
mengikuti penilaian SLK dengan Skema FSC. 2) 
Kelola Kawasan, meliputi  : a) Pembuatan dan 
pengelolaan Lahan dengan Pola Integrated FOREST 
FARMING, yaitu  :  Agro silvo pasture (tumpangsari 
tanaman kehutanan dengan hijauan pakan ternak) 
Pemeliharaan ternak kambing Etawa dengan sistim 
penggemukan Pembesaran, breeding, dan perahan 
sebanyak rata rata 15 ekor/ Kepala Keluarga (KK), Farm 
Forestry (tumpangsari tanaman kehutanan dengan 
tanaman kopi/kapulaga/pisang), dan Pemanfaatan 
lahan dibawah tegakan dengan pengembangan 
berbagai jenis tanaman seluas 311,68 hektar, Agro 
silvo fishery (tumpangsari Tanaman kehutanan dengan 
kolam ikan), Agro silviculture (Tumpangsari tanaman 
Kehutanan dengan tanaman tales/mbote/ jagung); 
b)  Penghijauan Catchment area Sumber Air dengan 
tanaman bambu seluas 10 hektar; c) Peningkatan 
kualitas Lingkungan melalui Penghijauan kanan kiri 
jalan (turus Jalan) sepanjang 1.500 meter dengan Jenis 
Tanaman mahoni sejumlah 600 batang; d) Identifikasi 
dan Pemetaan Potensi Wilayah; e) Pengelolaan 
Lahan sesuai dengan Kelas Kemampuan lahan; f ) 
PeLestarian Sumber mata Air sejumlah 24 buah; g) 
Mengembangkan Hutan bambu seluas 65 ha; h) 
Pengelolaan Hutan Rakyat seluas 317,0 Hektar dengan 
jenis tanaman Sengon, Mahoni, Gmelina, Jabon dll;                   
i) Berperan aktif dalam melaksanakan penyuluhan 

dengan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 
dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
kepada masyarakat di sekitar hutan; J) Berperan aktif 
dalam patroli pengamanan hutan, pencegahaan 
kebakaran hutan dll; 3) Kelola Usaha dilaksanakan 
melalui Kegiatan Usaha Produktif (KUP), antara lain: 
Pemeliharaan ternak kambing Etawa sebanyak 2.700 
ekor,  Budidaya lebah sebanyak 400 stup,  Pembuatan 
industri keripik pisang, talas, mbote dan singkong, 
pengolah tanaman bawah tegakan, Pengolahan susu 
dan Madu menjadi sabun, kue, dan permen dengan 
kapasitas produksi 180 buah, ukuran 50 gram/buah 
dalam sebulan. Beternak sapi perah sebanyak 3.180 
ekor. Kegaiatan off farm (Pengelolaan Pembangkit 
Listrik Tenaga mikro Hidro, dengan Kapasitas 22.000 
WATT dan Pengelolaan Bio gas, memanfaatkan kotoran 
sapi menjadi gas bahan bakar sebanyak 30 unit). 
Penyelenggaraan Wanawiyata widyakarya (Destinasi 
pelatihan dan pemagangan usaha Kehutanan 
Swadaya), Menjalin Kemitraan dengan Pelaku Usaha 
(PT. Wana Cahaya Nugraha penyediaan bibit tanaman 
kehutanan, PT. Sewu Segar dalam bidang pemasaran 
Pisang Mas Kirana, PT. NESTLE Indonesia dalam 
pemasaran susu sapi), Pengelolaan Wana Wisata Alam 
dengan berbagai kegiatan wisata diantaranya: Air 
terjun, Tubbing, Arung Jeram, berkemah dan lain-lain, 
Mengembangkan produksi pupuk organik composer 
bakteri Tricodherma, Membuat Tempat Penampungan 
Kayu (TPK), Mengembangkan Batik Tulis khas desa 
Burno Lumajang. 

4. Kader Konservasi Alam (KKA) 
Kader Konservasi 

Alam yang dikirimkan 
oleh Dinas Kehutanan 
Jawa Timur ke tingkat 
Nasional Lomba Wana 
Lestari Tahun 2017 
adalah Suhariyono, S, 
AP, yang ditetapkan 
sebagai KKA dengan 
nomor kader: 017/
B B T N / P L / X / 2 0 1 1 
dengan instansi 
pembina Balai Besar 
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bertempat 
tinggal di Dusun Kampungrenteng, RT. 3/RW. 7, Desa 
Oro Oro Ombo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, Provinsi 
Jawa Timur. Memiliki nomor HP. 081 234 581 789 dan 
alamat email uhariyono@gmail.com.

Kegiatan pembangunan kehutanan yang sudah 
dilakukan yaitu 1) Membentuk pengamanan kawasan 
dan tanggap bencana yaitu Tim Siaga Desa, Kader 
Tanggap Darurat, Relawan Tanggap Bencana dan Bakti 

KTH Margo Mulyo Lumajang, Bersama Tim Penilai Pusat, 
Ka UPT PHW VII Bondowoso, Koord Wilker Lumajang
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Sosial, serta Desa Tangguh Bencana; 2) Konservasi SDA 
di luar dan di dalam kawasan yaitu Konservasi di Luar 
Kawasan Hutan, Reboisasi dan PeLestarian Sumber 
Mata Air, Pemanfaatan Lahan dibawah Tegakan 
di dalam Kawasan Perum Perhutani, Penangkaran 
Anggrek Jenis Spesies Langka dan Endemik semeru 
dan Anggrek Lokal serta Pembuatan ARBORETUM; 
3) Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui simpan 
pinjam Lembaga Perkumpulan Masyarakat (LPM), 
Membentuk Kelompok sadar wisata, membuat 
kegiatan wisata alam dan ekowisata, dan pemanfaatan 
sumber mata air untuk keperluan masyarakat; 4) 
Pembuatan media advokasi dan informasi on line 
yaitu laskarsemeru1.blogspot.co.id dan Facebook 
Laskar Semeru; 5) Mengikuti berbagai pendidikan 
dan pelatihan guna meningkatkan kasitas diri sebagai 
Kader Konservasi Alam, antara lain: Pelatihan Penyuluh 
Kehutanan Swadaya Masyarakat Tahun 2016, Diklat 
Pembekalan Bagi Masyarakat Pendamping Kegiatan 
Kehutanan (Substansi Hutan Rakyat) Tahun 2015, 
Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, 
Surabaya Tahun 2015, Pelatihan Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Kegiatan RHL Tahun 2015, Pelatihan 
Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Manajemen 
Kebencanaan Tahun 2013, Pelatihan Pengukuran 
dan Pengenalan Jenis Kayu Rakyat Tahun 2013; 
Diklat Manajemen Gladi Posko TRC Penanggulangan 
Bencana Tahun 2015, Sosialisasi Flora dan Fauna Tahun 
2012, Pelatihan Koperasi, Balai Latihan Koperasi Tahun 
2012, Pelatihan Mitra Pengelolaan DAS Tahun 2012, 
Workshop Pengolahan Data dan Penyususan Peta 
Risiko Bencana.

5. Kader Pecinta Alam (KPA)
Nama KPA dari Provinsi Jawa Timur untuk Lomba 

Wana Lestari tingkat nasional adalah Remaja SMAN I 
Pamekasan Cinta Alam yang biasa disingkat RESACITA 
dengan tanggal penetapan 16 September 1984 
dengan Instansi Pembina Balai Besar KSDA Jawa Timur . 
Diketuai oleh Arini Wahyu Ningtyas dan beralamatklan 
di Jl. Pramuka No 2 Pamekasan, Desa/Kelurahan 
Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, 
Prov. Jawa Timur. Nomor Telp./HP yang bisa dihubungi 
082337920010.

Kegiatan pembangunan kehutanan yang 
dilakukan KPA RESACITA antara lain : 1) Penyuluhan 
baik di sekolah atau masyakat; 2) Penanaman 
Mangrove; 3) Kemah Bakti Lingkungan (KBL) yang 
merupakan kegiatan yang berupa pengabdian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 3) Pemberian 
nama tanaman dan slogan lingkungan (Labeling); 
4) Komposting yaitu mempelajari tentang bahan 
bahan pembuat kompos dan cara membuat kompos 
yang baik dan benar, serta pemanfaatan kompos 

Resacita, SMA 1 Pamekasan, Juara 2 Nasional, 
Kelompok Pecinta Alam

bagi tanaman, khususnya di lingkungan sekolah; 5) 
Navigasi darat; 6) Pengamanan sumber mata air; 7) 
Penanaman cemara udang dan tanaman kehutanan 
lainnya; 8) Progam inovasi (unggulan) sebagai sekolah 
adiwiyata dimana sekolah yang peduli dan berbudaya 
lingkungan; 9) Program Green House bibit tanaman 
kayu-kayuan dan MPTS; 10) Program Relawan Bank 
Sampah; 11) Kerjasama dengan kelompok tani binaan; 
dan 12) Memiliki demplot silvikultur Lahan Gapoktan 
Samiran Desa Samiran.

C. Hasil Lomba Wana Lestari Tingkat Tahun 2017
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 
SK.380/MENLHK/P2SDM/PEG.7/8/2017 tentang 
Penerimaan Penghargaan Pemenang Lomba Wana 
Lestari Tingkat Nasional Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 
2017, wakil dari Provinsi Jawa Timur yang menerima 
penghargaan pemenang lomba Wana Lestari tingkat 
nasional tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Terbaik I untuk kategori Penyuluh Kehutanan 

PNS, a.n. Hery Pramudya Wijaya, S. Hut., dari Dinas 
Kehutanan Jawa Timur UPT Pengelolaan Hutan 
Wilayah II Ponorogo. 

2. Terbaik II untuk kategori Kelompok Tani Hutan 
(KTH), a.n. Hariyanto/KTH Margo Mulyo, dari Desa 
Burno, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Prov. Jawa 
Timur. 

3. Terbaik II untuk kategori Kader Konservasi Alam 
(KKA), a.n. Suhariyono, S. AP, dari Desa Oro Oro 
Ombo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, Prov. Jawa 
Timur. 

4. Terbaik II untuk kategori Kader Pecinta Alam (KPA), 
a.n. Arini Wahyu Ningtyas/RESACITA (Remaja SMAN 
1 Pamekasan Cinta Alam) dari Kab. Pamekasan, 
Prov. Jawa Timur. 

5. Terbaik III untuk kategori Penyuluh Kehutanan 
Swadaya Masyarakat (PKSM) a.n. Nanang Adi 
Wijaya, SE., dari Desa Gedangan, Kec. Ngrayun, Kab. 
Ponorogo, Prov. Jawa Timur.
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Untaian Kalam

Dalam episode pertama yang lalu telah 
dibahas kandungan doa dalam surah Al 
Fatihah sebuah surah dalam Al Quran yang 

memiliki kandungan doa yang luar biasa. Berikut ini 
disampaikan lanjutan kandungan doa dalam Surah 
Surah Fatihah yang  memiliki makna yg luar biasa 
dan dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim.

1. Maaliki Yaumiddiin Artinya Yang memiliki 
hari pembalasan, Yaa Allah Engkaulah yang 
memiliki hari kiamat maka selamatkan kami pada 
siksaan pada hari tersebut. Selamatkan saya juga 
di padang mahsyar dan sayangilah kami ketika 
berada di dalam Qubur. Dalam arti yg luas bahwa 
kita mohon kepada Allah untuk dimasukkan dalam 
surga tanpa mendapatkan siksa karena kesalahan 
dan kedzaliman ketika masih hidup di dunia. 

2. Iyyakanakbuddu Wa Iyya Kanastaíin 
artinya Hanya kepadaMu kami menyembah dan 
hanya KepadaMu kami mohon pertolongan, 
maknanya kita minta tolong hanya kepada dzat 
yang tunggal yaitu Allah, maka tolonglah Yaa Allah 
urusan saya, urusan kantor saya, urusan keluarga 
saya, urusan kampung saya dan semua urusan 
keperluan ketika kita hidup di dunia karena hidup 
di dunia itu banyak masalah sebab sifat dunia 
adalah tempatnya semua masalah dan yang bisa 
menyelesaikan adalah dzat yang menciptakan 
masalah. 

3. Ihdinashirootol mustaqiim artinya Allah 
Tunjukkanlah jalan yang lurus, maknanya kita 
minta dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan 
jalannya kebaikan seperti para Nabi AS, jalannya 

para Syuhada dan Sholihin. Maknanya kita minta 
dibimbing agar menjadi orang yang Taqwa.

4. Shirrotholladzina anám taálaihim ...... 
maknanya kita minta bimbingan seperti jalannya 
orang telah diberi nikmat yaitu para Nabi AS, 
Syuhada dan Sholihin karena merekalah orang 
yang jelas mendapatkan janji sebagai orang yang 
sukses. Para Nabi itu ibadah sampai mati maka kita 
minta bisa ibadah sampai mati, para syuhadak mati 
dalam memperjuangkan agama maka kita minta 
agar mati dalam perjuangan agama jangan sampai 
kita mati saat berbuat kemaksiatan dan bukannya 
jalan orang yang tersesat seperti syetan dan semua 
pengikutnya. 

Wahai Para Pembaca, Maksud utama yang 
terkandung dalam surah Al Fatihah adalah 
bimbingan kita untuk tidak lelah dalam berdoa, 
jangan putus asa dalam berdoa karena hakekatnya 
tidak ada doa yang tertolak hanya pemberiannya 
yang tertunda atau diganti yang lebih baik. Seperti 
doa diberi anak laki-laki tapi ternyata diberi anak 
perempuan ini maksudnya anak perempuan 
itu lebih baik. Apabila kita diberi anak laki-laki 
mungkin anak laki-laki nanti kedepannya kita 
tidak mampu mendidiknya sehingga kesusahan 
kita di hari tua, bukannya anak menjadi penyejuk 
tapi menjadi sumber malapetaka di usia senja kita. 
Semoga pembahasan ini semakin memantapkan 
kita dalam setiap membaca Al Fatihah agar kita 
bisa lebih khusyuk dan sungguh-sungguh dalam 
membacanya karena terkandung doa yang luar 
biasa.

Lautan Doa Dalam Surah Al Fatihah (2)

Oleh : Takmir Masjid Al Hidayah Dishut Prov Jawa Timur
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