
MEMULIAKAN MASYARAKAT 
SEKITAR HUTAN

1. Pendahuluan
Hutan sebagai sumberdaya alam memberikan 

manfaat bagi kesejahteraan, baik manfaat tangible yang 
dirasakan secara langsung, maupun manfaat intangible 
yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat 
langsung seperti penyediaan kayu, satwa dan hasil 
hutan non kayu. Sedangkan manfaat tidak langsung 
antara lain seperti manfaat rekreasi, perlindungan 
pengaturan tata air, serta pencegahan erosi. 
Hubungan hutan dan masyarakat sekitarnya termasuk 
dalam konsep ekosistem yaitu suatu sistem ekologi 
yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara 
makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem 
dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran 
materi dan transformasi energi yang sepenuhnya 
berlangsung diantara berbagai komponen dalam 
sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya, 
sehingga antara hutan dan masyarakat sekitarnya 
memiliki saling ketergantungan. Ketergantungan 
masyarakat sekitarnya terhadap hutan sebenarnya 
sudah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun.   
Tentu saja orientasi dan motivasi ketergantungan 
tersebut tidak akan sama antar generasi atau antar 
satu kelompok masyarakat di suatu wilayah dengan 
kelompok masyarakat di wilayah lainnya. Kondisi 
ini bisa saja dan senantiasa berubah sesuai dengan 
perkembangan budaya dan perekonomian seiring 
dengan keterbukaan wilayah sebagai dampak 
pembangunan. Perubahan motivasi yang umum 
dijumpai ialah dari skala subsistem menuju ke semi-

komersial atau bahkan komersial. Perubahan suatu 
sistem pada dasarnya merupakan konsekuensi logis 
dari suatu pembangunan.  

Ketergantungan masyarakat lokal terhadap 
hutan dalam tingkatan tertentu  dapat dilihat dari 
keuntungan yang bisa diperoleh sumberdaya itu sendiri 
dari masyarakat sekitarnya yaitu terjaganya kelestarian 
struktur dan fungsi yang dimilikinya. Dengan kata lain 
terdapat saling ketergantungan (Interdependence) 
antara masyarakat dan sumberdaya hutan di 
sekitarnya.  Berbagai bentuk interdependence hutan dan 
masyarakat sesuai dengan perkembangan wilayahnya 
serta pengelompokannya dibagi dalam empat pola.  
Ke empat pola tersebut adalah sebagai berikut : 1). Pola 
Ekstraksi,  Pola ini dijumpai pada kelompok masyarakat 
tradisional yang lokasinya tidak langsung berdekatan 
dengan industri. Pemanfaatan sumberdaya terbatas 
pada kebutuhan yang dikendalikan etika dan norma 
yang berlaku. Pandangan bahwa lingkungan sosial 
merupakan bagian dari ekosistem yang lebih luas 
mendorong pemanfaatan sumberdaya alam secara 
bijaksana. Dengan demikian struktur sumberdaya 
walaupun ada perubahan tetapi dengan resiliensi 
yang dimilikinya mampu memperbaiki diri dan 
mengembalikan fungsinya kembali.  2).  Pola Eksploitasi,  
Pola ini merupakan konsekuensi dari peningkatan 
populasi (termasuk akibat migrasi) dan peningkatan 
kebutuhan hidup yang menyebabkan sistem sosial 
terpisah dari sistem hutan guna meningkatkan aliran 
manfaatnya. Kondisi ini dijumpai pada daerah - daerah 

Oleh: Batas Pohan
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terbuka yang berada di sekitar pusat pembangunan 
ekonomi dengan tingkat migrasi dari luar yang 
relatif tinggi (termasuk desa-desa baru yang dihuni 
masyarakat pendatang). Struktur dan fungsi hutan 
mengalami degradasi akibat aliran balik (dalam 
bentuk pemeliharaan dan rehabilitasi) yang kurang 
diperhatikan. 3). Pola Konfrontasi, Pola ini ditujukan 
khusus pada wilayah-wilayah hutan yang dapat 
dikonversi ataupun bahkan kawasan konservasi yang 
memiliki kekayaan sumberdaya alam mineral.  Adapun 
konflik kepentingan yang tinggi mengakibatkan 
tidak adanya kejelasan akan keselarasan kepentingan 
pembangunan ekonomi dan kebutuhan fungsi dan 
manfaat sumberdaya hutan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat lokal. Struktur dan fungsi hutan alam 
(dengan demikian juga manfaat yang diberikan pada 
masyarakat) akan sangat tergantung dari input dan 
tujuan yang ingin dicapai, untuk itu sistem sosial 
tidak integral dengan sistem alam atau hutan. 4). 
Pola Kooperasi, Pola ini pada dasarnya merupakan 
konsep pola ideal yang merupakan alternatif 
pendayagunaan saling ketergantungan masyarakat 
lokal dengan sumberdaya hutan di sekitarnya.  Pola 
ini terdapat adanya kepentingan paralel antara 
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(sistem sosial) dan mempertahankan kesinambungan 
struktur dan fungsi sumberdaya hutan (sistem alam) 
aliran fungsi dan manfaat dari sistem sosial dalam 
perspektif kelestarian tidak cukup sama besarnya 
dengan pemanfaatan sistem alam, tetapi bilamana 
mungkin justru lebih besar.  Kondisi ini penting ditinjau 
dari aspek demografi yaitu peningkatan penduduk 
beserta tuntutan kebutuhan hidup dan aspek daya 
dukung lingkungan yang dapat menurun tanpa upaya 
memadai. Pola ini tampaknya yang menjadi paradigma 
baru pembangunan kehutanan yaitu community based 
and ecosystem ariented. 

Sebenarnya amat mudah dipahami bilamana 
sebagian besar masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan 
atau pedalaman di luar Jawa menggantungkan 
kehidupan dan penghidupannya dari sumberdaya 
hutan, mengingat lebih dari 60 % luas wilayah 
datarannya masih berupa hutan. Ketergantungan 
tersebut tidak sebatas pada aspek produksi hutan,  
tetapi juga fungsi perlindungan tata klimat yang bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat lokal secara langsung 
maupun tidak langsung dari ekosistem tersebut, dalam 
mempertahankan hidup (existence) dan peningkatan 
kesejahteraan mereka (Welfare).   

Fungsi ekosistem hutan sangat berperan 

dalam berbagai hal seperti  penyedia sumber air,   
penghasil oksigen, tempat hidup berjuta-juta flora 
dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan,  
serta mencegah timbulnya pemanasan global. Untuk 
menghindari semakin meluasnya kerusakan hutan 
perlu segera dilakukan upaya pelestarian hutan  
dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar 
hutan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat 
membangun kehidupan yang lebih baik, namun 
tetap dapat melestarikan dan menggunakan sumber 
daya hutan secara berkelanjutan. Partisipasi akan 
terlaksana jika diikut sertakan dalam perencanaan 
dan  pelaksanaan serta ikut bertanggung jawab sesuai 
dengan tingkat kewajibannya. Partisipasi merupakan 
keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam 
suatu kelompok yang mendorong untuk memberikan  
kontribusi  kepada  tujuan  kelompok  dan  berbagai  
tanggung jawab dalam  pencapaian  tujuan.   

2. Kondisi Masyarakat Sekitar Hutan
Sekitar 21 persen masyarakat yang tinggal di 

dalam dan sekitar hutan tergolong miskin, hal ini 
memperlihatkan gambaran kontras dengan kekayaan 
sumber daya hutan di sekitarnya. Berbagai kalangan 
berpendapat bahwa kemiskinan di sekitar hutan 
merupakan masalah multi dimensi yang terkait erat 
dengan pembangunan pedesaan secara umum 
dan pengelolaaan hutan secara khusus. Kebijakan 
pengurangan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan 
hendaknya dirancang secara khusus dan tidak 
bisa disamakan dengan kebijakan pengurangan 
kemiskinan di desa-desa di luar hutan. Masalah 
kemiskinan di sekitar hutan memiliki karakteristik yang 
bersifat spesifik terkait dengan hal-hal marjinalisasi 
daerah pedalaman, ketimpangan pembangunan 
pedesaan, dan eksklusi sosial di sektor kehutanan. Oleh 
karena itu pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan 
menjadi salah satu upaya yang perlu terus menerus 
dilaksanakan bersama untuk mengurangi angka 
kemiskinan. Berbagai program dan kegiatan telah 
dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut 
antara lain memberikan akses legal yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat untuk turut serta mengelola hutan 
baik dalam Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman 
Rakyat, Hutan Desa maupun Hutan Rakyat Kemitraan, 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat oleh Perum 
Perhutani dan Model Desa Konservasi di kawasan 
konservasi.  

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya 
menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. 
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Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana institusi 
lokal tumbuh, kekuatan bersamanya meningkat 
serta terjadi perubahan secara kualitatif pada 
organisasinya. Pemberdayaan masyarakat memiliki 
keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan 
dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 
prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai 
gerbong yang akan membawa masyarakat menuju 
suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi 
yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh 
masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan 
produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui 
upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong 
agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan 
sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta 
terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, 
ekonomi, sosial dan ekologinya. Aspek penting dari 
suatu pemberdayaan masyarakat adalah program yang 
disusun sendiri oleh masyarakat mampu menjawab 
kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan 
kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, 
dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap 
nilai-nilai budaya lokal, memperhitungkan dampak 
lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, 
berbagai pihak terlibat (instansi pemerintah, lembaga 
penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak 
lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.  

Secara teoritis setiap orang mempunyai tiga 
kebutuhan dasar yang satu sama lain tidak dapat 
dipisahkan. Kebutuhan dasar tersebut adalah : (1) 
kebutuhan biologis, terdiri dari kebutuhan makan dan 
minum, kebutuhan sex dan reproduksi, kebutuhan 
mempertahankan diri, serta kebutuhan mengatur 
metabolisme tubuh; (2) kebutuhan sosial, terdiri 
dari kebutuhan akan posisi sosial (kedudukan, 
peranan, hak dan kewajiban sosial), berorganisasi 
dan pengembangan institusi sosial, keteraturan 
sosial, solidaritas sosial dan integrasi sosial, mobilitas 
sosial baik horizontal maupun vertikal; (3) kebutuhan 
kejiwaan, meliputi etika dan moral (termasuk 
agama dan kepercayaan serta keyakinan spiritual), 
mengekspresikan keindahan, rekreasi, ingin dihormati 
dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari gradasi kemiskinan 
secara operasional sebenarnya sangat berkaitan 
erat dengan bagaimana cara seseorang dapat 
memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Makin mudah 
seseorang atau sekelompok orang memperoleh dan 
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, maka 
seseorang atau sekelompok orang tersebut semakin 
kaya, sebaliknya makin sukar seseorang atau kelompok 

orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka 
orang atau sekelompok orang tersebut semakin miskin.

Manusia memiliki potensi insani yang luar biasa 
untuk berbuat kebajikan. Agar seseorang dapat 
menjalani fitrahnya sebagai manusia, maka ia perlu 
menjadi manusia yang berkarakter. Untuk menjadi 
manusia yang berkarakter, seseorang perlu memiliki 
kemauan yang muncul dari dalam dirinya sendiri, 
sehingga setiap perubahan yang dimulai dari dirinya 
akan terwujud dalam perilaku sehari-harinya. Yang 
perlu dipahami adalah, bahwa karakter adalah pilihan 
hidup seseorang. Karakter dibangun setiap saat ketika 
seseorang dihadapkan pada satu di antara dua pilihan 
atau lebih. Manusia adalah makhluk Tuhan yang 
diberikan kebebasan untuk memilih. Saat menghadapi 
situasi yang sama, orang yang berbeda dapat memilih 
untuk merespon situasi tersebut dengan berperan 
menjadi pencerah, korban, berhasil sendiri, berhasil 
bersama, atau pilihan lain. Perilaku yang dipilih oleh 
seseorang ditentukan oleh orang itu sendiri. Begitu 
pula nilai-nilai luhur yang hendak dipegang oleh orang 
tersebut. Seseorang yang berkarakter baik dan kuat, 
akan selalu konsisten menjalankan perilakunya dengan 
baik, meskipun tidak ada orang yang melihatnya.  
Untuk dapat memiliki nilai-nilai luhur tersebut, maka 
seseorang harus mau untuk berubah ke arah yang 
lebih baik. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri, 
dari hal sekecil apapun, mulai sekarang juga, dan 
lakukan sampai kapan pun.

3. Sustainable Livelyhood Approach
Livelihood adalah istilah pembangunan 

yang menggambarkan kemampuan (capabilities), 
kepemilikan sumberdaya (sumberdaya sosial dan 
material), dan kegiatan yang dibutuhkan seseorang / 
masyarakat untuk menjalani kehidupannya.  Livelihood 
akan berkelanjutan (sustainable)  jika penghidupan 
yang ada memampukan orang / masyarakat untuk 
menghadapi dan pulih dari tekanan dan gangguan, 
memampukan orang / masyarakat untuk mengelola 
dan menguatkan kemampuan (capabilities) dan 
kepemilikan sumber daya (assets) untuk kesejahteraan 
masyarakat saat ini maupun masyarakat di masa 
mendatang, serta tidak menurunkan kualitas sumber 
daya alam yang ada. Pendekatan sustainable livelihood 
adalah cara berpikir dan bekerja untuk pembangunan 
yang berkembang secara evolusi dan untuk tujuan 
mengefektifkan segala usaha dalam mengakhiri 
kemiskinan.  Sebagai sebuah pendekatan, sustainable 
livelihood didukung oleh seperangkat prinsip-
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prinsip dan alat-alat yang menggambarkan cara 
mengorganisir, memahami, dan bekerja menangani 
issue-issue.  

Konsep ini sesungguhnya dikembangkan 
pertama kali di Inggris pada akhir dekade 1990-an, 
namun didesain sedemikian rupa sehingga sangat 
relevan untuk kawasan negara sedang berkembang.  
Pendekatan pembangunan ala Sustainable 
Livelihood System adalah pendekatan pembangunan 
kontemporer (konsep pembangunan dekade 1990-an) 
yang berusaha mengoreksi pendekatan pembangunan 
ala modernisasi yang dikenal sangat tidak akrab 
terhadap lingkungan. Pendekatan sustainable 
livelihood berusaha mencapai derajat pemenuhan 
kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi secara adil 
dan seimbang. Pencapaian derajat kesejahteraan 
sosial didekati melalui kombinasi aktivitas dan utilisasi 
modal-modal yang ada dalam tata sistem kehidupan.

Pembangunan yang dipandu oleh ideology 
sustainability memberikan platform yang jelas pada 
mekanisme penguatan kedaulatan civil society dan 
lokalitas untuk mengelola sepenuhnya sumber 
daya alam dengan kearifan lokal yang dimiliki 
sesuai dengan etika ekosentrisme. Kesejahteraan 
sosial ekonomi yang diperjuangkan dalam konsep 
sustainable development ideology adalah apa yang 
dikenal kemudian dengan istilah sustainable livelihood 
system.  Sebuah derajat kesejahteraan sosial ekonomi, 
yang tidak hanya berorientasikan pada akumulasi 
capital sesaat (sebagaimana dikenal oleh ideology 
developmentalisme–modernism–kapitalisme), namun 
lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan generasi 
mendatang agar mereka minimal dapat menikmati 
kehidupan yang sama kuantitas dan kualitasnya 
dengan apa yang dinikmati generasi masa kini.

Unsur dalam Sustainability Livelihood adalah 
modal manusia, modal keuangan, modal alam, modal 
fisik dan modal sosial. Modal manusia merupakan 
modal keterampilan, pengetahuan, kemampuan 
untuk tenaga kerja dan kesehatan yang baik yang 
memungkinkan masyarakat untuk bersama-sama 
mengejar berbagai strategi dalam mata pencaharian 
dan tentu saja dalam pencapaiannya. Modal alam  
diartikan sebagai sumber daya alam yang mengalir 
dan sumber daya layanan yang sudah tersedia 
(seperti tanah, air, hutan, kualitas udara, perlindungan 
erosi, keanekaragaman hayati, dll). Modal finansil 
(keuangan), menandakan keuangan sumber daya 
manusia yang mereka gunakan untuk mencapai 
mata pencaharian, hal ini dikaitkan dengan kas atau 

setara kas dimana hal ini akan sangat memungkinkan 
masyarakat dalam mengadopsi berbagai strategi 
mata pencaharian. Modal fisik dapat berupa peralatan 
dan perlengkapan, seperti halnya infrastruktur 
jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas pasar. Modal 
sosial dapat berupa kerjasama dalam rumah tangga 
maupun komunitas yang bersandar pada kewajiban 
sosial, pertukaran timbal-balik, kepercayaan dan 
dukungan yang saling menguntungkan, semuanya 
dapat berperan kritis, yang merupakan bagian dari 
kemampuan mata pencaharian rumah tangga.  
Kelima unsur Sustainability Livehood tersebut untuk 
memaksimalkan pemberdayaan masyarakat sekitar 
hutan tentunya akan sangat berbeda dari satu lokasi 
ke lokasi lainnya.

4.  Penutup
Memberdayakan masyarakat di dalam dan 

sekitar hutan adalah upaya memuliakan, menghargai 
dan menghormati masyarakat sekitar hutan, karena 
manusia memerlukan hutan, saling berhubungan 
dan saling mempengaruhi dalam konsep ekosistem. 
Hutan dapat mendukung atau menyokong kehidupan 
manusia, manusia juga dapat memanfaatkan 
potensi hutan untuk lebih mengembangkan kualitas 
kehidupannya. Ada tiga tujuan yang dapat dicapai 
dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan: 
kemampuan untuk dapat menghidupi diri sendiri, 
kemampuan untuk dapat hidup secara bermakna, 
dan kemampuan untuk dapat turut memuliakan 
kehidupan. Usaha memberantas kemiskinan adalah 
suatu contoh dari upaya memuliakan kehidupan. 
Kalau dalam masyarakat terdapat anggota yang 
berhasil memuliakan kehidupan dan mengembangkan 
kehidupan yang bermakna dan menghidupi diri sendiri, 
maka usaha-usaha pemerintah untuk turut memuliakan 
kehidupan bangsa juga akan berhasil. Membangun 
ekonomi rakyat memang memerlukan pemihakan, 
suatu sikap memihak untuk memuliakan rakyat. Makin 
mudah seseorang atau sekelompok orang memperoleh 
dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, maka 
seseorang atau kelompok itu semakin mulia hidupnya. 
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah upaya 
perubahan, dan perubahan akan terjadi setiap saat, 
kapan saja, dan dimana saja.  Mau tidak mau, kita selalu 
menghadapi perubahan. Bicara tentang perubahan kita 
akan ingat Charles Darwin yang mengatakan bahwa 
“Yang berhasil bertahan bukanlah spesies terkuat, 
atau terpandai, tapi yang paling responsif terhadap 
perubahan.”  Semoga bermanfaat.
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AYO RIMBAWAN, KITA TERUS TINGKATKAN 
PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN 
POTENSI SUMBER DAYA ALAM HUTAN JAWA TIMUR 

YANG SANGAT BESAR

I. PENDAHULUAN
Semoga kita tidak melupakan seluruh rahmat 

karunia Allah SWT, sehingga kita selalu mensyukuri 
nikmat dan rezeki serta berkah yang kita rasakan 
dalam seluruh aspek kehidupan di dunia yang sangat 
mempesona dan membahagiakan.

Sebagaimana kita rasakan dan nikmati juga 
betapa besarnya potensi sumber daya alam hutan 
yang merupakan sebagian karunia Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Kuasa kepada kita di Provinsi Jawa Timur. 
Dengan demikian tentu lebih banyak lagi karunia-Nya 
yang lain, yang tidak terhingga besarnya.

Sumber Daya Alam Hutan di Jawa Timur yang 
merupakan sebagian karunia Allah SWT tersebut, wajib 
terus ditingkatkan pengelolaan, pemanfaatan dan 
pelestariannya demi kesejahteraan dan kemakmuran 
dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur.

Untuk mewujudkan dan merealisasikan kondisi 
sebagaimana yang kita cita-citakan diatas, kita sebagai 
Rimbawan Jawa Timur sangat bertanggung jawab 
atas amanah yang telah diberikan kepada kita semua, 
sehingga kita perlu terus berjuang dan berdoa serta 
bekerja secara sinergitas sesuai dengan kemampuan 
optimal kita masing-masing.

II. PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN 
PELESTARIAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM 
HUTAN DI JAWA TIMUR MERUPAKAN AMANAH  
BAGI PARA RIMBAWAN

Ada beberapa hal yang sangat penting yang sama-
sama kita saling ingatkan dalam upaya pelaksanaan 
tugas kita sebagai Rimbawan di Jawa Timur, utamanya 
dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian 
sumber daya alam hutan, karena pada prinsipnya akan 
menyangkut 3 (tiga) hal pokok yaitu : Faktor Ekologi, 
Ekonomi, dan Sosial Budaya. 

Oleh : R. Budhi Effiudin

Melakukan pembinaan teknis persemaian tanaman hutan 
dengan para mitra
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Mari kita sama-sama sharing dan lebih fokuskan 
ke faktor Sosial Budaya terlebih dahulu. Untuk memulai 
masuk ke faktor Sosial Budaya, pada garis besar ada 3 
(tiga) unsur utama yaitu : kita sendiri sebagai Rimbawan, 
Masyarakat sekitar hutan dan Sistem Pemerintahan 
yang terkait dengan Kehutanan.

A.  Tugas kita sebagai Rimbawan

Menyadari akan amanah dan tanggung jawab 
yang harus kita jalankan sebagai Rimbawan Jawa 
Timur yang begitu menantang dalam tugas kita yakni 
membangun, mengelola dan mengembangkan serta 
melestarikan hutan dan kehutanan, maka seyogyanya 
kita harus bahu-membahu memikulnya, perjuangkan 
secara bersama-sama, sehingga terwujud sinergitas 
yang optimum sesuai kewenangan dan kemampuan 
kita masing-masing. Berdasarkan ketentuan, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta moral di 
lingkungan masyarakat yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas sebagai Rimbawan, 
kita yakini semua mempunyai pengalaman dan seni 
serta dinamika yang pernah dialami secara unik. 
Semakin unik pengalaman kita akan semakin berguna 
bagi diri kita dan orang lain, sehingga pengalaman-
pengalaman kita yang baik diharapkan menjadi 
pelajaran dan bahkan contoh yang sangat berharga 
bagi yang lain.

Kita bersyukur, bahwa di abad ini tugas-tugas 
kita telah terdukung oleh fasilitas, sarana-prasarana 
dan sistem yang sangat mumpuni untuk berbuat yang 
terbaik. Demikian juga dalam menjalankan tugas-tugas 
keseharian sebagai Rimbawan dalam pengelolaan, 
pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya 
alam hutan di Jawa Timur.

 
B.  Masyarakat sekitar hutan

Dari aspek sosial budaya, masyarakat sekitar 
hutan merupakan suatu sistem kehidupan yang perlu 
kita perhatikan, dalam sistem kehidupan tersebut, jelas 
masyarakatnya sendiri berstatus subjek utama yang 
perlu diperhatikan, sehingga masyarakat sekitar hutan 
yang harus kita layani dan perjuangkan hajat hidupnya 
serta kesejahteraannya pada suatu lingkungan sekitar 
hutan tempat menyandarkan kehidupannya. Dengan 
demikian seluruh upaya pengelolaan, pemanfaatan 
dan pelestarian – potensi sumber daya hutan dan alam 
di Jawa Timur diarahkan kepada upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tentunya 
sudah jelas harus sesuai dengan ketentuan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana 
tersebut diatas.

III. SEKILAS TANTANGAN DAN PELUANG SERTA 
POTENSI SUMBER DAYA ALAM HUTAN DI JAWA 
TIMUR

Sumber daya hutan di Jawa Timur merupakan 
salah satu potensi alam yang sangat besar pengaruh-
nya terhadap sistem kehidupan bagi seluruh lapisan 
masyarakat dan bahkan bagi seluruh unsur atau makhluk 
Allah SWT - Tuhan semesta alam, yang sangat menentukan 
maju atau berkembangnya suatu kualitas kehidupan 
secara menyeluruh. Dilihat dari kepemilikan atau hak 
pengelolaannya, sumber daya alam hutan di Jawa Timur 
terbagi atas : Kawasan Hutan seluas ± 1.367.665,54 Ha 
dan Hutan Rakyat/Adat seluas ± 743.933 Ha.

Bersama Dengan Mitra yang Mengelola Hutan Mangrove 
di Kota Pasuruan
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Fungsi kawasan hutan 
dibagi menjadi : hutan produksi 
(± 812.061,21 Ha), hutan lindung 
(± 321.775,33 Ha), dan hutan 
konservasi (± 233.829 Ha), 
sedangkan hutan rakyat/adat 
biasanya merupakan hamparan 
yang juga berstatus ladang dan 
tempat bertani lainnya.

Dalam kegiatan pengelolaan, 
pemanfaatan dan pelestarian 
kawasan hutan serta hutan rakyat 
telah diatur melalui institusi 
kehutanan, baik yang berada 
dibawah kewenangan Pemerintah 
Pusat (dalam hal ini, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan), Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun 
Kota, sedangkan hutan yang berada diatas lahan milik 
perorangan atau lahan adat disebut : HUTAN RAKYAT/
HUTAN ADAT, selain diatur oleh Pemerintah Provinsi/
Kab/Kota, juga mendapat bimbingan teknis serta 
mempunyai kearifan lokal pada masing-masing sistem 
kemasyarakatannya.

Untuk mewujudkan fungsi sumber daya alam 
hutan yang lestari sebagaimana diharapkan diatas 
diperlukan selain Petugas/Rimbawan juga peran serta 
seluruh lapisan masyarakat baik langsung maupun 
tidak langsung, di hulu maupun di hilir Daerah 
Aliran Sungai (DAS). Dari fungsi sumber daya hutan 
yang lestari, jelas akan didapat manfaatnya bagi 
keberlangsungan kualitas kehidupan di Jawa Timur 
yang lebih makmur dan berkualitas.

Tantangan yang membentang dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian 
sumber daya hutan, di Jawa Timur adalah masih belum 
seimbangnya eksploitasi/pemanfaatan unsur-unsur 
bahan baku kebutuhan kehidupan masyarakat dengan 

siap/potensi yang dapat dihasilkan dari pengelolaan 
hutan yang lestari. Dengan kata lain kemampuan 
produktivitasnya yang diusahakan lebih kecil daripada 
yang diambil/dieksploitasi. Optimalisasi produktivitas 
inilah yang harus terus kita perjuangkan/usahakan.

Potensi sumber daya hutan di Jawa Timur tersebar 
di 38 Kabupaten/Kota yang berpenduduk ±38.847.561 
jiwa yang terdapat pada hamparan daratan seluas 
±47.799,75 km² dan lautan seluas ± 110.764,28 km² 
membentang antara 111º 0’ BT - 114º 4’ BT dan 7º 112’ 
LS - 8º 48’ LS.

Upaya yang paling bijak dan cerdas adalah 
bagaimana seluruh lapisan masyarakat menyadari 
ketidakseimbangan tersebut diatas, atau dengan kata 
lain kita harus mengetahui tipe dan daya dukung 
sumber daya alam hutan, serta produktivitasnya yang 
optimum. Tantangan tersebut memang sangat berat 
jika tidak diantisipasi bersama oleh semua pihak / 
lapisan masyarakat disamping kepiawaian kita sebagai 
Rimbawan yang peduli akan tugas dan tanggung 
jawabnya secara sinergitas.
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Adapun peluang yang sangat besar atas sumber 
daya alam hutan di Jawa Timur adalah kawasan hutan 
produksi yang didominasi jenis Jati dan besarnya 
biodiversitas baik flora maupun fauna yang terdapat 
di dalamnya serta masih banyaknya kawasan hutan 
lindung dan konservasi yang masih utuh / belum rusak 
(“virgin”) dari kelompok hutan “Tropical Rain Forest”.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan atas peluang 
tersebut di atas , di Jawa Timur terdapat 4 (empat) unit 
Taman Nasional (Bromo Tengger Semeru, Meru Betiri, 
Alas Purwo, dan Baluran), 1 (satu) unit Taman Hutan 
Raya R. Soerjo dan bahkan pada tahun 2015 telah 
ditetapkan oleh UNESCO (Badan Internasional/PBB), 
1 (satu) unit Cagar Biosfer Bromo Arjuno, di samping 
sedang diprosesnya usulan Cagar Biosfer Blambangan 
pada tahun 2016.

Melihat aspek pengelolaan dan pemanfaatan 
serta upaya peningkatan produktivitas hasil hutan dari 
kawasan hutan produksi maupun hutan rakyat di Jawa 
Timur, masih merupakan tantangan yang sangat besar 
bagi kita sebagai Rimbawan. Dari aspek ini kita harus 
banyak lagi belajar dari pengalaman lapangan secara 
fisik dan pengalaman para Petugas maupun Pelaku/
Pelaksana masyarakat yang terkait.

Dari fakta yang ada di lapangan produktivitas 
hasil hutan kayu di Jawa Timur masih dibawah standar 
persatuan luasnya, misalnya kita ambil contoh jenis 
Sengon dimana jenis ini merupakan jenis yang paling 
diminati dan dibutuhkan oleh konsumen / pasar di 
Jawa Timur sebagai bahan baku industri setelah jenis 
Jati.

Untuk mengatasi tantangan dan sekaligus 
mengusahakan optimalisasi hasil potensi sumber 
daya alam hutan di Jawa Timur, diperlukan kualitas 

Rimbawan pengelola yang profesional dan tangguh. 
Kualitas tersebut dapat ditempuh antara lain dengan 4 
(empat) pola indikator, yaitu :
1. Membangun konektivitas
2. Menjunjung dan mengembangkan Nilai dan 

Budaya yang baik
3. Membuat Inovasi
4. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Di Provinsi Jawa Timur rujukan nilai dasar bagi 
rimbawan sudah tersedia baik dari Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur berupa 10(sepuluh) standar 
budaya malu jika : terlambat masuk kantor, tidak 
ikut apel sebelum masuk kerja , tidak masuk kerja 
tanpa alasan, sering minta ijin tidak masuk bekerja, 
bekerja tanpa program kerja, pulang sebelum 
waktunya, sering meninggalkan kantor tanpa alasan, 
bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan 
terbengkalai, dan jika berpakaian sering tidak pakai 
atribut. Maupun dari Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia berupa Surat Edaran Menteri Kehutanan 
Nomor :SE.01/Menhut-II/2007, tentang : Sembilan 
Nilai Dasar Rimbawan, yaitu: Jujur, Tanggung Jawab, 
Ikhlas, Disiplin, Visioner, Adil, Peduli, Kerjasama, dan 
Profesional.

IV. KARYA RIMBAWAN, AMAL TERPUJI
Dengan memperhatikan potensi sumber daya 

alam hutan, peluang maupun tantangannya, kita 
sebagai Rimbawan Jawa Timur sangat tertantang 
dengan suatu kapasitas kita yang seyogyanya dapat 
berkinerja dan bersinergi secara optimum untuk 
terus berkarya meningkatkan kualitas pengelolaan, 
pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam 
hutan dan lingkungannya demi upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.

Alangkah indahnya jika sumber daya alam 
hutan dan lingkungannya di Jawa Timur yang 
demikian memukau dapat kita wariskan kepada 
generasi-generasi berikutnya,sebagai bukti nyata 
karya Rimbawan dilapangan maupun dalam 
sistem kehidupan kemasyarakatan yang adil dan 
sejahtera.

Itulah suatu amal terpuji yang semua lapisan 
masyarakat dapat menikmati dan merasakan serta 
mensyukuri amal terpuji para Rimbawan.

Mudah-mudahan kita semua dapat mewujud-
kan nya bersama, serta selalu mendapat perlindungan 
dan keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Besar.

Pembinaan Teknis PTH bagi Masyarakat yang sedang mem
buat pembibitan, sebagai pemberdayaan gender yang produktif.
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Oleh: Asep Kusdinar 

MENDALAMI HAKEKAT EKSISTENSI 
HUTAN DAN DINAMISASI 

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN 
SUMBERDAYA HUTAN 

Ketergantungan (Interdependensi) Manusia 
dan Hutan

Hutan atau Tuhan?  Bila dicermati maka kata 
Hutan dan Tuhan bila bertukar huruf konsonannya 
H dan T ; h dan t nya akan berubah menjadi 
Tuhan.  Bila dihubungkan dengan kata-kata relijius 
tersebut maka sebenarnya hutan mempunyai 
makna tersirat yang Agung, Kuasa, Besar, Gagah, 
Hidup-menghidupi, Pelindung, Megabiodiversity, 
dan Kaya. 

Memperhatikan pemaknaan kata hutan di 
atas maka sudah menjadi pemahaman kita semua 
bahwa sudah sejak jaman dahulu kala hutan 
merupakan sebuah gambaran muka dunia yang 
sangat kompleks, unik, menyeramkan, tempat 
hidup satwa liar, tinggalnya para dedemit yang 
bisa menghilangkan manusia yang tersesat di 
dalamnya, dan lain sebagainya.

Namun seiring dengan perkembangan 
jaman, maka manusia sudah mulai melirik adanya 
nilai dari keberadaan hutan itu sendiri.  Bangsa 
Amerika dan Eropa merupakan bangsa pertama di 
muka bumi ini yang mengeksploitasi hasil hutan 
dimulai pada abad 16. Untuk pembangunan di 
Negara tersebut telah mengeksploitasi sumber 

daya hutannya.  Penebangan besar-besaran kayu 
log dilakukan untuk pembiayaan pembangunan.   
Selama kurun waktu satu abad lamanya hutan 
Amerika mengalami kerusakan, sehingga pada 
akhirnya ditetapkanlah hutan tersebut menjadi 
kawasan konservasi dengan ditetapkannya sebagai 
Taman Nasional (National Park).  Emas hijau (rimba 
raya) di Negara-negara Amerika dan Eropa telah 
mengalami kerusakan dan ditetapkan sebagai 
kawasan konservasi (perlindungan).

Paham-paham pemanfaatan sumberdaya 
alam berkembang seiring dengan output/hasil dari 
interaksi manusia dan sumberdaya alam itu sendiri.  
Kesadaran akan pentingnya sumberdaya alam 
bagi kelangsungan pemanfaatan dan kehidupan 
manusia selanjutnya seringkali harus didahului 
oleh terjadinya kerusakan yang mengiringinya.  
Pembelajaran (lesson learned) ini banyak dijumpai 
pada kasus-kasus pengelolaan hutan di berbagai 
belahan dunia pada berbagai formasi -kebanyakan/
sering dijumpai terjadi pada hutan alam hujan tropis 
(tropical rain forest)- ketinggian 1000-3000 meter 
di atas laut; hutan mangrove (mangrove forest); 
dan hutan gambut (peat swamp forest). Sementara 
pada pengelolaan hutan tanaman (man made 
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forest) permasalahan sering dijumpai pada tatanan 
keberadaannya di tengah masyarakat dalam 
pengelolaan—dalam berbagi akses pengelolaan 
lahan dan hasil hutan bersama masyarakat.  

Pada kesempatan ini penulis ingin 
mengajak pembaca untuk memahami filsafat 
cara pandang manusia terhadap sumberdaya 
alam dan lingkungannya. Ada beberapa cara 
pandang perilaku manusia dalam memanfaatkan 
sumber daya alam dan dampaknya terhadap 
lingkungan menurut Keraf (2002). Arne Naess 
dalam Keraf (2002) mengemukakan bahwa krisis 

lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan 
melakukan perubahan cara pandang dan perilaku 
manusia terhadap alam secara fundamental dan 
radikal. Perubahan gaya hidup (life style) yang 
berorientasi materi yang tidak hanya menyangkut 
orang per orang tetapi menyangkut masyarakat 
secara keseluruhan harus diubah menuju lebih 
berorientasi terhadap lingkungan yang lebih 
beretika. Cara pandang pertama dikenal dengan 
paham Anthropocentris yaitu cara pandang 
manusia adalah sebagai pusat dari alam semesta 
dan hanya manusia yang mempunyai nilai 

sementara alam dan isinya hanya sebagai sekedar 
alat pemuas kepentingan dan kebutuhan manusia.  
Cara pandang ini tidak memandang keberadaan 
manusia yang telah dibentuk oleh lingkungannya. 
Manusia hanya sebagai makhluk sosial (social 
animal) yang hanya perlu berhubungan dengan 
manusia lainnya tanpa mempedulikan keberadaan 
sumber daya alam dan lingkungan. Eksploitasi 
sumber daya alam dan lingkungan untuk pemuasan 
kebutuhan manusia telah menimbulkan tekanan 
terhadap kelestariannya (Gambar 1). Pandangan 
ini mendapatkan tentangan dari paham Biocentris 

dan Ekosentrisme. Paham tersebut memandang 
manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial tetapi 
juga sebagai makhluk biologis dan ekologis, di 
mana manusia juga tergantung pada kehidupan 
makhluk hidup lainnya yaitu hewan serta tumbuhan 
dan juga tergantung pada keberadaan lingkungan 
sekitarnya. Keberlangsungan hidup manusia 
merupa kan interaksi antara dirinya sendiri dengan 
makhluk hidup lain dan lingkungannya (Gambar 2 
dan 3).  

Sudah sejak penciptaan manusia pertama 
di muka bumi bahwa Nabi Adam dan Hawa telah 

Gambar 1. Paham Antrhopocentris yang cenderung mendegradasi sumberdaya hutan.

Gambar 2. Paham Biocentris yang cenderung memperhatikan kehidupan lainnya.
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tergantung dengan makhluk hidup lainnya.  
Disebutkan bahwa kedua manusia pertama tersebut 
terjadi interaksi dengan keberadaan pohon Tin.  Hal 
ini membuktikan bahwa keberlanjutan kehidupan 
manusia tergantung pada keberadaan kehidupan 
lainnya, yaitu tetumbuhan atau pun pepohonan di 
sekitarnya.    

Pengaturan Ketergantungan
Hubungan antara manusia dengan keber-

adaan tetumbuhan atau pun pepohonan 
dengan lingkungannya merupakan hubungan 
ketergantungan (interdependency) satu sama 
lainnya, sesuai paham Ekocentris. Adanya 
hubungan tersebut tentunya akan menimbulkan 
interaksi dan dampak baik dampak yang konstruktif 
maupun dampak yang destruktif.  

Interdependency manusia dengan hutan 
sebagai ekosistem yaitu adanya hubungan dalam 
hal pemanfaatan hutan dalam hal: keberadaan 
kawasan-dalam hal pemanfaatan lahan; hasil hutan 
kayu, non kayu, jasa lingkungan; bahkan politik 
dan pertahanan.  Ketergantungan antara manusia 
dengan keberadaan kawasan hutan adalah dalam 
hal: penguasaan dan pemanfaatan lahan itu 
sendiri.  Fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak 
penguasaan kerajaan di nusantara - Majapahit 
dan Sriwijaya (abad XV-XVI), kolonialisme bangsa 
asing-Portugis, Inggris, Belanda, Jepang (abad 
XVII-XX), dan masa kemerdekaan (abad XX-XXI) 
menunjukkan masih terjadinya permasalahan 
ketergantungan ini yaitu terjadinya konflik rezim 
penguasaan lahan/tenurial rezim/property right 
problem yang tidak berkesudahan.          

Pada dasarnya keinginan/nafsu untuk 
menguasai lahan oleh para aktor/pelaku adalah 
dalam hal mendapatkan manfaat (benefit) dari 
lahan tersebut.  Namun, kadangkala terlupakan 
bahwa sebenarnya akses untuk memanfaatkan 

sumber daya hutan tersebut sebenarnya tujuan 
akhirnya adalah untuk membangun siapa?  Sesuai 
amanat UUD 1945 bahwa sumber daya alam yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 
Negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Pasal 
33 ayat 1).

Kehadiran negara dalam mengelola hutan 
negara dengan berbagai macam fungsinya yang 
ada di Indonesia sudah semestinya sebagai 
Agen (pelaksana) pembangunan dalam rangka 
mensejahterakan rakyat sebagai pemegang prinsip 
(Tuan/yang dilayani) dalam pembangunan.  Ada 
delapan tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan kehutanan yang dikelompokkan 
menjadi tiga derajat.  Derajat pertama terdiri 
dari dua tingkatan partisipasi yaitu manipulasi 
(manipulation) dan terapi (therapy).  Pada tingkatan 
ini partisipasi hanya bertujuan untuk menata 
masyarakat dan mengobati luka yang timbul 
akibat dari kegagalan sistem dan mekanisme 
pemerintahan.  Tidak ada niatan sedikitpun untuk 
melibatkan masyarakat dalam menyusun kegiatan 
atau program pemerintah.  Derajat menengah terdiri 
dari tiga tingkat partisipasi yaitu pemberitahuan 
(informing), konsultasi (consultation), dan 
peredaman (placation). Pada tahap ini sudah ada 
kadar perluasan partisipasi yaitu mendengar 
dan didengar, namun belum ada jaminan yang 
jelas bahwa suara mereka diperhitungkan dalam 
penentuan hasil sebuah kajian kebijakan publik.   
Sedangkan derajat tertinggi dari tingkatan 
partisipasi adalah kemitraan (partnership), delegasi 
kekuasaan (delegated power), dan yang teratas 
adalah kendali masyarakat (citizen control).  Pada 
tahap ini partisipasi masyarakat masuk dalam ruang 
penentuan proses, hasil, dan dampak  kegiatan 
(Arnstein et al, 1969 dalam Gamma et al, 2006).     

Memperhatikan teori Principal-Agent antara 
pemerintah dan masyarakat maka sebenarnya 

Gambar 3. Paham Ekocentris yang cenderung memperhatikan biologi dan aspek lingkungan (kiri) dan yang 
mencemari perairan (kanan).
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tujuan utama pembangunan adalah pembangunan 
manusia seutuhnya dan kelestarian sumber daya 
dan lingkungannya.  Hal ini sesuai yang disampaikan 
pada Agenda 21 Konferensi Dunia Rio de Jaineiro.   
Pembangunan berkelanjutan membawa ide 
bersama, perubahan politik dalam membawa 
kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan 
ekonomi dan mengurangi kerusakan lingkungan, 
memaksimumkan partisipasi masyarakat, pember-
dayaan dan aktivitas masyarakat lokal.

Urusan Pemerintahan Sumber Daya Hutan
Pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya 

hutan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dan sesuai amanat  UU  No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan,  khususnya Pasal 4 Ayat (1), maka sudah 
menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk 
mengimplementasikan regulasi dalam pencapaian 
tujuan pembangunan manusia seutuhnya dengan 
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.  
Terdapat Urusan Pemerintahan sebagai Executive 
Board  dalam pembangunan yang sepenuhnya 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang 
dikenal dengan istilah urusan pemerintahan 
absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.  
Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 
Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, 
Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. 
Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan 
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar 

dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait 
Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib 
yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak 
konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren 
antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/
kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, 
perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang 
lingkup Urusan Pemerintahan tersebut.   Walaupun 
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota 
mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing 
yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan 
terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, 
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam 
pelaksanaannya dengan mengacu pada  Norma, 
Standar, Prosedur  dan Kriteria (NSPK) yang dibuat 
oleh Pemerintah Pusat.

Pemahaman implikasi dan implementasi 
sumber daya alam pada UU No 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah,  menegaskan peta kewenangan 
pengelolaan sumber daya alam (kehutanan, kelautan, 
energi sumber daya dan mineral), dan penguatan 
pengelola pada tingkatan tapak.  

Khusus urusan pemerintahan konkuren 
bidang kehutanan dijabarkan berdasarkan 4 
(empat) urusan meliputi: urusan pengelolaan 
hutan, urusan konservasi sumber daya alam dan 
ekosistemnya, penyuluhan dan pengelolaan DAS. 

Berikut peta jabaran urusan pemerintahan 
konkuren bidang kehutanan di daerah:

Urusan Kehutanan
DAERAH

Provinsi Kabupaten/Kota

Pengelolaan Hutan

•	 Tata hutan KPH (kecuali KPH K)
•	 Rencana pengelolaan KPH (kecuali KPH K)
•	 Pemanfaatan kawasan hutan – hasil hutan 

bukan kayu – pemungutan hasil hutan – jasa 
lingkungan pada kawasan hutan produksi dan 
hutan lindung

•	 Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara
•	 Perlindungan hutan pada hutan lindung dan 

hutan produksi
•	 Pengolahan hasil hutan bukan kayu
•	 Pengolahan hasil hutan kayu (kapasitas < 6.000 

m3/tahun)
•	 Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi 

--

Konservasi Sumber Daya 
Alam dan Ekosistemnya 
(KSDAE)

•	 Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan 
TAHURA lintas kabupaten/kota

•	 Perlindungan TSL yang tidak dilindungi
•	 Pengelolaan kawasan ekosistem penting dan 

daerah penyangga

Pelaksanaan 
pengelolaan Taman 
Hutan Raya (TAHURA) 
kabupaten/kota
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Aparatur pemerintah khususnya bidang 
kehutanan haruslah benar-benar memahami 
areal bidang pekerjaannya.  Pemahaman akan 
kekhasan lahan hutan meliputi letak areal, kondisi 
vegetasi dan satwa liar yang hidup di dalamnya, 
kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar 
kawasan hutan meliputi aktivitas sosial, budaya, 
dan kegiatan ekonominya merupakan salah satu 
penunjang sukses pembangunan kehutanan.  
Perkembangan teknologi pemanfaatan hasil hutan 
dan penggunaan kawasan perlu diaplikasikan 
dalam pengelolaan hutan. Berbagai macam 
kepentingan dalam menunjang pemanfaatan 
untuk keberlanjutan keberadaan hutan itu sendiri 
perlu diakomodir dan disesuaikan dengan daya 
dukungnya.  

Sedangkan aktor yang terlibat dalam 
pembangunan kehutanan dapat terdiri dari 
berbagai komponen yaitu: masyarakat yang 
biasanya sebagai direct user; pemerintah sebagai 
eksekutif atau pelaksana di lapangan; pihak 
legislatif yaitu para pembuat regulasi atau aturan 
main dalam mengelola hutan; yang biasanya 
bertindak sebagai indirect user.

Kepentingan-kepentingan (interests) para 
aktor atau para pihak dalam pemanfaatan hutan 
dapat dipilah-pilah berdasarkan hasil yang 
diinginkan yaitu berupa: kawasan hutan, hasil 
hutan berupa kayu, non kayu, dan jasa lingkungan 
(air bersih, wisata, penyedia oksigen dengan skema 
REDD+). Tentunya kepentingan-kepentingan 
tersebut berbeda-beda dari satu fungsi hutan 
ke fungsi lainnya. Pada pembangunan hutan 
kemasyarakatan yang dikemukakan oleh Maryudi 
(2010); Schusser (2010); Krott et al (2010); Kustanti 
et al (2014) menyatakan bahwa berbagai macam 
kepentingan aktor pengelolaan hutan bermacam-
macam tergantung dari kepentingan dan powernya.   

Sementara itu pengaruh (power) masing-
masing aktor berbeda tergantung dari lembaga 
yang diemban dan gaya kepemimpinan (leadership) 
dari pemimpinnya.  Pengaruh adalah kemampuan 
seseorang menggerakkan orang lain dengan 
beberapa elemen inti yaitu dengan paksaan 
(coercion), hadiah/insentif, dan kepercayaan (trust).  
Seorang pemimpin merupakan ujung tombak 

keberhasilan sebuah institusi/lembaga.  Kapasitas 
yang ada pada seorang pemimpin mempengaruhi 
kinerja dalam memimpin sebuah lembaga yang 
dipimpinnya.

Penutup
Sumber daya hutan pada hakekatnya 

merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
kepada bangsa Indonesia dan umat manusia 
pada umumnya sebagai manifestasi sifat Maha 
Kasih-Nya.  Karenanya hutan harus dikelola secara 
optimal dan lestari dengan akhlak mulia dalam 
rangka beribadah, sebagai perwujudan syukur 
kepada Sang Pencipta. 

Sejarah telah mencatat bahwa selama hampir 
lima dasawarsa sektor kehutanan telah memberikan 
kontribusi penting bagi proses pembangunan 
nasional yang tercermin dari kontribusi berupa 
devisa negara dan pendapatan negara sekaligus 
penyerapan tenaga kerja, serta pendorong 
pembangunan wilayah.

Oleh karena itu, kebijakan yang perlu 
diterapkan dalam peningkatan pengelolaan sumber 
daya hutan ke depan adalah mengoptimalkan 
fungsi ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi hutan 
yang berorientasi kepada kelestarian ekosistem 
dengan dukungan kelembagaan handal, partisipasi 
masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada akhirnya pelaksanaan UU No. 23 Tahun 
2014 yang mengatur urusan pemerintahan 
konkuren bidang kehutanan sebagai urusan pilihan 
yang mendesain kelembagaan perangkat daerah 
pada tingkat tapak, diharapkan dapat menjadi 
reformasi penyelenggaraan pengelolaan hutan 
lebih baik lagi demi masa depan pembangunan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
Semoga! 

Penyuluhan
•	 Penyuluhan kehutanan provinsi
•	 Pemberdayaan masyarakat di bidang 

kehutanan
--

Pengelolaan DAS
Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota 
dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
daerah provinsi

--
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Pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 
bertempat di ruang Rapat Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan 

serah terima jabatan eselon III dan IV lingkup 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sesuai 
surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 
821.2/429/212/2016 tanggal 31 Maret 2016 dan 
Nomor 821.2/430/212/2016 tanggal 31 Maret 
2016.  Acara ini dihadiri oleh seluruh karyawan dan 
karyawati Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Peristiwa serah terima jabatan kali ini dipimpin 
langsung oleh Bapak Indra Wiragana, SH selaku 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang 
dalam kesempatan tersebut memberikan sambutan 
bahwa Serah Terima Jabatan ini diharapkan dapat 
melanjutkan program-program yang telah tersusun 
dan memberikan kinerja terbaik untuk atasan serta 
dapat memberi contoh yang baik untuk stafnya. 
Beliau juga menyampaikan bahwa serah terima 
jabatan adalah merupakan hal yang tidak perlu 
dirisaukan mengingat jabatan ini adalah amanah 
yang perlu kita jalani dan bukan karena sebuah 
kesalahan sehingga seseorang harus dipindah.

Pada kesempatan tersebut tidak lupa 
disampai kan ucapan selamat kepada  Bapak-Bapak 
yang telah melaksanakan serah terima jabatan 
yaitu Bapak Ir Maryono, MM yang berpindah tugas 
dari Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan (BPK) 
menjadi Kepala Bidang Pemantapan Kawasan Hutan 

dan Konservasi Alam (PKHKA) sedangkan Kepala 
Bidang Bina Produksi Kehutanan ditempati oleh 
Bapak Ir Setiadi, MM.  Untuk posisi eselon IV yaitu 
Bapak Drs. Daryono Budi S, MM mutasi menjadi 
Kepala Seksi Produksi Hasil Hutan pada Bidang 
BPK dan Bapak Asep Kusdinar,SHut,MH menduduki 
jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pemantapan dan 
Perpetaan Kawasan Hutan pada Bidang PKHKA.

Dalam acara tersebut juga disampaikan 
bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur harus segera 
memikirkan siapa pejabat pengganti untuk Bapak-
Bapak struktural yang akan pensiun pada tahun 
2016 ini sebanyak 3 (tiga) orang, untuk itu perlu 
adanya penilaian bagi staf yang promosi.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan 
ucapan selamat kepada Bapak Dr. Drs. I Nyoman 
Widana, M.Si yang telah purna tugas pada awal 
bulan Maret 2016, serta ucapan terima kasih atas 
kontribusi terbaik untuk institusi ini.  Semoga 
apa yang telah dikerjakan dapat diteruskan oleh 
penerusnya dan hubungan silahturahim dengan 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dapat terjalin 
dengan baik.  Acara selanjutnya adalah pemberian 
tali asih dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur serta Kepala Bidang dan Kepala UPT 
Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang 
dilanjutkan ramah tamah dengan seluruh staf Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Serah Terima Jabatan 
di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Oleh : Dyah Wardiyanti
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OPTIMALISASI AIR SUNGAI KEREKAN DALAM 
PENANGGULANGAN KRISIS AIR BERSIH DI DESA 

PANDANSARI KECAMATAN PONCOKUSUMO 
KABUPATEN MALANG

BAB I 
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Desa  Pandansari  Kecamatan  Poncokusumo  

Kabupaten  Malang  merupakan salah satu desa 
tertinggal dan terpencil (IDT) yang berbatasan 
langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo 
Tengger Semeru (BTS). Desa ini terdiri dari 3 dusun, 
yaitu : Krajan, Wonosari dan Sukosari. Di desa ini juga 
rawan pangan dan gizi serta rawan kemiskinan dengan 
indikasi mayoritas penduduk memenuhi kebutuhan air 
bersih dengan kondisi harus mengambil air di sungai 
yang jaraknya cukup jauh +  1 - 2 km dan dari bak 
penampungan air hujan atau mobil tangki air yang 
pada musim kemarau sebanyak 2 mobil tangki air dari 
PEMKAB Malang.

Kondisi geografis yang berbukit-bukit 
menyebab kan letak air tanah sangat dalam + 100 m, 
sehingga tidak ditemui sumur gali di desa ini. Jaringan 
instalasi air bersih yang ada hanya dari PDAM, namun 
penduduk yang berlangganan air bersih dari PDAM 
hanya 12,35% dari jumlah penduduk dan seluruhnya 
bertempat tinggal di Dusun Krajan, sedangkan 
penduduk di Dusun Wonosari dan Dusun Sukosari 
tidak mampu berlangganan PDAM, ini disebabkan 
mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani 
dengan penghasilan rata-rata Rp. 7.000,-/hari. Selain 
itu, kondisi topografis Dusun Sukosari dan Dusun 
Wonosari lebih tinggi dari Dusun Krajan.

 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

rumusan masalahnya adalah :
1.  Bagaimanakah mendesain instalasi pengolahan air 

bersih yang teknis, ekonomis dan ramah lingkungan 

di kawasan cagar biosfer Taman Nasional Bromo 
Tengger Semeru?

2. Bagaimanakah metode membangun instalasi 
pengolahan air bersih yang teknis, ekonomis  dan  
ramah  lingkungan  di  kawasan  cagar  biosfer  
Taman  Nasional Bromo Tengger Semeru?

1.3. Tujuan Penulisan
1.   Untuk  menghasilkan  desain  instalasi  pengolahan  

air  bersih  yang  teknis, ekonomis dan ramah 
lingkungan di kawasan cagar biosfer Taman 
Nasional Bromo Tengger Semeru.

2.   Untuk menghasilkan metode pembangunan 
instalasi pengolahan air bersih yang teknis, 
ekonomis dan ramah lingkungan di kawasan cagar 
biosfer Taman Nasional Bromo Tengger.

1.4. Manfaat Penulisan
1.  Penduduk Desa Pandansari akan dapat menikmati 

air bersih yang higienis dan murah.
2.  Sungai Kerekan yang merupakan salah satu bagian 

dari cagar biosfer Taman Nasional Bromo Tengger 
Semeru akan selalu dipelihara dan dilestarikan oleh 
penduduk desa Pandansari 

3.  Menghasilkan teknologi tepat guna dalam desain 
dan pembangunan instalasi air bersih yang berada 
di lereng gunung berapi yang masih aktif Semeru. 

BAB II
LANDASAN TEORI DAN KONDISI SAAT INI

2.1. Penyediaan air bersih
Menurut (Sangsoko, 1991) Penyediaan air bersih 

adalah air yang disadap untuk pemakaian rumah 
tangga perdagangan industri dan lain-lain, parameter 
yang umum yaitu kekeruhan,bahan padat yang 

Oleh : Agus Tugas Sudjianto (Juara 1 kategori masyarakat, 
LKTI Dishut Prov. Jatim Tahun 2015)
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terlarut keseluruhan senyawa-senyawa beracun mutu 
bakteri. Menurut Sutrisno, (2004) sumber-sumber air 
meliputi :Air laut, Air atmosfer atau air Meteoroligik, Air 
permukaan (Air sungai, Air rawa atau danau, Air tanah), 
Air tanah (Air tanah dangkal, Air tanah dalam, Mata air)

2.2. Air Bersih
Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  R.I  

No. 01/Birhuk-mas/1975 tentang syarat-syarat dan 
pengawasan kualitas air minum dikatakan baik 
bahwa standar persyaratan kualitas air minum perlu 
ditetapkan dengan pertimbangan :
a. Bahwa  air  minum  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  

mempunyai peranan penting dalam rangka 
pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi 
derajat kesehatan Rakyat.

b. Bahwa perlu mencegah adanya penyediaan dan 
atau bagian air minum untuk umum yang tidak 
memenuhi syarat-syarat kesehatan.

2.3. Kualitas Air Bersih
Menurut Pitojo, (2003) dalam standar persyaratan 

kualitas air bersih terdapat lima unsur persyaratan, 
yaitu: Suhu, warna, bau, rasa dan kekeruhan. Sedangkan 
menurut Sutrisno (2004), tinjauan tentang standar 
kualitas air bersih, secara umum dapat dilihat bahwa:
a. Penyimpangan  terhadap  standar  yang  telah  

ditetapkan  akan  mengurangi penerimaan 
masyarakat terhadap air tersebut, yang selanjutnya 
dapat mendorong masyarakat untuk mencari 
sumber air lain yang kemungkinan tidak baik.

b. Terdapatnya suhu, intensitas bau, rasa dan 
kekeruhan yang melebihi standar yang ditetapkan,   
dapat   menimbulkan   kekuatiran terkandungnya   
bahan- bahan kimia yang dapat mengakibatkan  
efek  toksis  terhadap manusia.

2.4. Kuantitas Air Bersih
Standar kuantitas air bersih dapat dilihat adanya 

unsur-unsur yang tercantum dalam   standar   kuantitas   
air   bersih.   Dalam   Peraturan   Menteri   kesehatan   R.I 
No.01/Birhuk-mas/1975 tercantum sebanyak 26 macam 
unsur standar. Beberapa di antara  unsur-unsur  tersebut  
tidak  dikehendaki  kehadirannya  pada  air  bersih, 
karena merupakan zat kimia yang bersifat racun, dapat 
merusak perpipaan, ataupun karena sebagai penyebab 
bau/rasa yang akan menganggu estetika. Menurut 
Sujudi (1995), secara sederhana dapat diartikan sebagai 
bobot, masa,kation dan anion. adapun unsur-unsur 
yang meliputi yaitu : Derajat keasaman (PH), Zat pad, 

Kation dan anion terlarut,  Alkalinitas, Keasaman, Karbon 
dioksida, Kesadahan, Hantaran. 

2.5. Kontinuitas air bersih
Dalam memenuhi kebutuhan air, selain kuantitas 

dan kualitas air manusia juga selalu memperhatikan 
kontinuitas air. Menurut Sutrisno (2004), kontinuitas 
air bersih adalah pencatatan debit air pada setiap saat, 
sehingga dengan demikian akan dapat mengetahui 
air yang masuk Selain itu juga mengontrol/memeriksa 
peralatan pencatatan debit.

2.6. Kondisi Saat Ini
Pembangunan instalasi air bersih di sungai 

Kerekan pernah dibangun oleh Dinas Cipta Karya Jawa 
Timur pada tahun 2007 yang diperuntukkan untuk 
memenuhi kebutuhan air bersih di Dusun Wonosari dan 
Dusun Sukosari, namun mengalami kegagalan dalam 
pembangunannya. Karena bangunan sadap air baku 
yang dibangun di sungai Kerekan yang berada di kawasan 
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tertimbun oleh 
debu vulkanik dan pasir letusan Gunung Semeru.

Kondisi bangunan sadap tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2012 seperti pada Gambar 2.1.

(A)

(B)
Gambar 2.1 Konstruksi bangunan sadap (A) Sedimentasi di 

free intake hingga ke bangunan
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BAB IIII
KEGIATAN DAN ANALISIS PERMASALAHAN

 
Secara umum sistem distribusi air bersih yang 

dilakukan di desa Pandansari adalah seperti pada 
Gambar 3.1. Permasalahan utama dalam sistem 
tersebut yang harus dibenahi, yaitu : belum adanya 
bak pengolahan air bersih, sehingga air bersih yang 
diterima penduduk masih agak keruh dan kotor. 
Untuk itu, sebagai upaya konservasi terhadap air baku 
dari sungai kerekan yang sudah bersih dan higinis 
maka dilakukan kegiatan yang dapat mengatasi 
permasalahan tersebut.

 

Gambar 3.1 
Sistem distribusi  air bersih di Desa Pandansari.

3.1. Survey Lokasi
Kegiatan  pertama yang  dilakukan  dalam  

optimalisasi penyediaan air bersih adalah survey 
konstruksi bangunan pengolahan air bersih yang lama. 
Air baku dari bangunan sadap di sungai Kerekan yang 
berjarak 7,5 km akan ditampung sementara di tandon 
penampungan sementara sebelum didistribusikan ke 
pemukiman penduduk. Tandon  ini  tidak  dilengkapi  
instalasi  pengolahan  air,  sehingga  tandon  ini  hanya 
berfungsi sebagai penampungan air baku sementara 
sebelum didistribusikan ke pemukiman penduduk. 
Selain itu tandon ini sudah tidak mampu menampung 
debit air yang begitu besar dari bangunan sadap, 
sehingga banyak air baku yang meluber ke ladang 
penduduk. Kondisi eksistingnya seperti pada Tabel 3.1 
dan Gambar 3.2 berikut ini.

Tabel 2.1. 
Kondisi eksisting tandon penampungan sementara

No Uraian Keterangan

1 Elevasi dasar 1200 m

2 Lebar tandon 3,0 m

3 Panjang tandon 5,0 m

4 Tinggi tandon 1,5 m

5 konstruksi Pasangan bata di plester
Catatan : *)  Data disusun berdasarkan hasil survey yang dilakukan 
oleh Agus TS, dan M. Cakrawala (2013).

 
 (A) (B)

Gambar 3.2 
Tandon penampungan sementara (A);  

Luberan air di tandon penampungan (B).

Air baku yang telah berhasil disalurkan ke   
pemukiman penduduk Desa Pandansari dari bangunan 
sadap di sungai Kerekan belum bersih atau belum 
dikategorikan sebagai air minum. Hal ini disebabkan 
kosntruksi tandon penampungan air sementara 
hanya sebagai penampungan air saja. Konstruksi 
bak penampungan sementara seperti pada Gambar 
3.3 konstruksi tandon penampungan tanpa adanya 
instalasi penjernih air, sehingga air yang diterima warga 
desa masih agak keruh karena belum didesain untuk 
pengolahan air baku. Guna mengatasi permasalahan 
tersebut, diperlukan bangunan atau tandon untuk 
mengolah air baku menjadi air minum.

 

Gambar 3.3 
Konstruksi tandon penampungan sementara air baku.
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Bak pengolahan yang memproses air baku dari 
sungai Kerekan menjadi air minum belum ada. Air dari 
sungai Kerekan sudah memenuhi standar kebersihan 
dan kesehatan (Gambar 3.4A), namun air baku ini tidak 
disaring di tandon penampungan sementara akibatnya 
air yang diterima  penduduk  desa  masih agak keruh  
(Gambar 3.4B). Untuk menjadi air minum perlu diolah 
di bak pengolahan dengan sistem filtrasi. Sistem filtrasi 
yang tepat untuk pengolahan air bersih di pedesaan 
adalah model filtrasi pasir lambat (Chatip, 1997). Sistem 
filtrasi pasir lambat ini menggunakan dua model, yaitu: 
sistem filitrasi pasir lambat dengan aliran dari atas (up 
flow) dan sistem filitrasi pasir lambat dengan aliran dari 
bawah (down flow).
                                      

 

 

 (A) (B)
Gambar 3.4 

Kondisi air baku (A) Air baku di bak penampungan (B)

3.2.  Membuat Desain Bangunan Pengolahan Air 
Bersih
Hasil survey menghasilkan kesimpulan bahwa 

bangunan pengolahan air bersih hanya  berfungsi  
sebagai  penampung  air  sementara  tanpa  dilengkapi  
penyaring  air baku, sehingga air yang dialirkan ke 
rumah penduduk desa masih agak keruh dan kotor. 
Guna menghasilkan kualitas air bersih yang lebih 
jernih dan bersih maka harus dirancang bangunan 
pengolahan air yang dapat menyaring air baku.

Desain bangunan bak pengolahan menyesuaikan 
pengaliran air dari bangunan sadap menggunakan 
sistem gravitasi untuk masuk ke bak pengolahan, 
sistem yang sesuai adalah dengan model saringan 
pasir lambat dengan arah aliran dari atas ke bawah 
(down flow). sehingga jika kekeruhan air baku naik, 
terutama pada waktu hujan, pencucian secara manual 
dengan cara mengeruk media pasirnya dan dicuci 
dapat dilakukan tanpa menganggu proses pengolahan 
air. Dengan demikian proses pengolahan air bersih 
tidak terpengaruh oleh musim. Desain bak pengolahan 
seperti pada Gambar 3.5 berikut ini.

 

Gambar 3.5 
Desain bak pengolahan.

Denah  dan  Detail  tampak  atas  bangunan  
pengolahan  seperti  pada  Gambar  3.6 sedangkan 
detail tampak depan seperti pada gambar potongan 
A – A (Gambar 3.7 (A)), detail tampak samping 
keseluruhan bak pengolahan seperti pada gambar 
potongan B – B (Gambar 3.7 (B)), detail tampak samping 
bak pengolahan utama seperti pada gambar potongan 
C – C (Gambar 3.7 (C)).

 

Gambar 3.6 
Denah bangunan bak pengolahan sistem pasir lambat.
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Gambar 3.7 
Detail bangunan bak pengolahan sistem pasir lambat.

 

BAB IV
SUMBANGAN PEMIKIRAN TERHADAP UPAYA 

KONSERVASI

4.1.  Pembentukan Himpunan Penduduk Pemakai 
Air Minum (HIPPAM)
Di Jawa Timur melalui SK Gubernur Jawa Timur 

No. 09 tanggal 23 Mei 1989, pengelolaan instalasi air 
bersih di pedesaan dilakukan oleh penduduk desa dan 
perangkat desa dalam suatu lembaga yang bernama 
Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). 
Dengan adanya HIPPAM maka kegiatan operasional 
dan pemeliharaan instalasi air bersih tersebut dapat 
dilakukan dengan baik, sehingga kebutuhan air bersih 
bagi penduduk dapat tercukupi dalam melakukan 
aktifitas sehari- hari. Selain itu dengan adanya HIPPAM, 
upaya konservasi sumber daya alam berupa air baku di 
Sungai Kerekan akan dapat dilakukan secara rutin dan 
berkelanjutan agar penduduk Desa Pandansari tetap 
dapat menikmati air bersih yang higinis secara mudah 
dan murah.

4.2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air bersih
Bangunan pengolahan air bersih yang sudah ada 

hanya berfungsi sebagai penampung air baku atau 
sebagai bak pengumpul air baku, sehingga air baku 
dari bangunan sadap di sungai kerekan ditampung 
tanpa ada proses filterisasi. Selain itu tandon ini sudah 
tidak mampu menampung debit air yang begitu besar 
dari bangunan sadap, sehingga banyak air baku yang 
meluber ke ladang penduduk. 

Guna mengoptimalisasi air baku dari sungai 
kerekan maka diperlukan instalasi pengolahan air 

baku menjadi air bersih dengan kualitas air minum. 
Rehabilitasi bangunan pengumpul air baku menjadi 
bak pengolahan air baku hingga menjadi air minum 
merupakan solusi yang tepat. Bak pengolahan dibuat 
dengan sistem saringan pasir lambat (up flow) dengan 
sistem aliran dari atas ke bawah (down flow). 

4.3. Pembangunan Tandon Bagi
Bangunan bagi dibuat agar distribusi air bersih 

dari bak pengolahan ke rumah penduduk dapat 
dialirkan secara cepat, karena selama ini air bersih 
yang dialirkan dari bak pengolahan dibuat jadwal 
pengaliranya. Sehingga warga harus antri sesuai jadwal 
pengaliran air bersih.

Bangunan bagi yang akan dibangun dapat 
mempermudah penduduk desa dalam mendapatkan 
air bersih dan tidak perlu mengantri. 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah 

sebagai berikut.
1. Sungai Kerekan yang berada di kawasan cagar 

biosfer Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
merupakan sumber air baku utama air bersih 
bagi penduduk Desa Pandansari yang mengalami 
kekurangan air bersih, baik dari segi kualitas 
maupun kuantitas air bersih. Guna menghasilkan 
air bersih yang higinis dengan kualitas air minum 
maka perlu segera dibangun instalasi pengolahan 
air bersih yang teknis dan ekonomis.

2.  Sumberdaya alam berupa air sungai Kerekan dan 
instalasi air bersih yang telah dibangun dapat 
terjaga dengan baik kelestariannya dan keberadaan 
air tersebut baik kuantitas maupun kualitasnya 
dengan sebaik-baiknya melalui peran masyarakat 
secara aktif dalam wadah Himpunan Penduduk 
Pemakai Air Minum (HIPPAM).

5.2. Saran
Agar air baku yang diambil dari Sungai Kerekan 

yang merupkan salah satu cagar biosfer Taman 
Nasional Bromo Tengger Semeru dapat lestari guna 
mendukung pembangunan yang berkelanjutanmaka 
disrankan sebagai berikut :
1. Harus segera dibentuk lembaga atau organisasi 

pengelola instalasi air bersih yaitu Himpunan 
Penduduk pemakai Air Minum (HIPPAM), agar 
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instalasi air bersih tersebut ada yang memelihara 
dan membangunan instalasi air bersih secara 
berkelanjutan.

2. Rehabilitasi bak penampungan air sementara 
menjadi bak pengolahan air bersih, agar air baku 
yang diambil dari Sungai kerekan menjadi lebih 
bersih disadap.
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Pendahuluan
Istilah empon-empon berasal dari bahasa Jawa. 

Asal katanya adalah empu yang berarti rimpang induk 
atau akar tinggal (akar tinggal adalah batang yang 
seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan 
tanah). Kata ini digunakan untuk menyebut kelompok 
tanaman yang mempunyai rimpang atau akar tinggal. 
Tanaman yang termasuk kelompok ini umumnya 
adalah tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk bahan 
baku obat tradisional atau jamu, ramuan tradisional 
untuk perawatan tubuh, kosmetika untuk perawatan 
kecantikan dan bumbu-bumbu masakan. 

Sesuai dengan perkembangan zaman, industri 
obat-obatan dan jamu ikut berkembang dengan pesat. 
Bahan baku berupa simplisia (potongan empon-empon 
yang sudah dikeringkan) banyak sekali diminati oleh 
kedua industri ini. Simplisia yang paling diminati ialah 
simplisia Temu Lawak (curcuma xatorriza), Jahe (zingiber 
officinale), Kencur (kaempferia galangal), dan Kunyit 
(curcuma domestica).

Gerakan kembali ke alam (back to nature) sering 
didengung-dengungkan, penggunaan bahan-bahan 
alami menjadi tujuan utama gerakan itu. Keserasian dan 
keselarasan dengan alam akan membuat hidup menjadi 
lebih indah. Pencemaran, polusi, keracunan dan banyak 
hal lain yang disebabkan oleh penggunaan bahan-
bahan kimiawi diharapkan dapat ditekan seminimal 
mungkin.

Seiring dengan kemajuan dunia kedokteran, 
orang biasa mengkonsumsi obat-obat buatan industri 
farmasi. Obat-obat yang bereaksi cepat itu membuat 

obat-obat   tradisional   seperti   jamu  dan ramu-ramuan 
menjadi     ketinggalan      zaman.       Namun, kenyataan 
membuktikan bahwa pengobatan tradisonal memiliki 
banyak kelebihan, misalnya hampir tidak ada efek 
samping bagi tubuh daripada obat-obatan kimia.

Empon-empon merupakan salah satu hasil 
hutan bukan kayu unggulan di Provinsi Jawa Timur 
selain Bambu, Lebah Madu, Porang dan Getah Pinus  
berdasarkan  Keputusan  Gubernur Jawa Timur Nomor: 
188/798/KPTS/013/2011 tanggal 30 Desember 2011. 
Empon-empon yang termasuk pada Keputusan 
Gubernur Jawa Timur dimaksud antara lain adalah: 
Kunyit, Kencur, Jahe, Temu Lawak, Cabe Jamu. Adapun 
manfaat dari empon-empon disampaikan pada 
penjelasan di bawah ini.

Manfaat Empon-empon
1. Kunyit

Kunyit atau kunir, (Curcuma longa Linn. syn. 
Curcuma domestica Val.), adalah termasuk salah satu 
tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah 
Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami 
penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia 
bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India 
serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi 
tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu 
masakan, jamu atau untuk menjaga kesehatan dan 
kecantikan. 

Kunyit tergolong dalam kelompok jahe-jahean, 
Zingiberaceae. Kunyit dikenal di berbagai daerah 
dengan beberapa nama lokal, seperti turmeric (Inggris), 

Oleh: Sumarna

MANFAAT 
TANAMAN EMPON-EMPON
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kurkuma (Belanda), kunyit (Indonesia dan Malaysia), 
janar (Banjar), kunir (Jawa), koneng (Sunda), konyet 
(Madura).

Manfaat kunyit untuk kesehatan sudah tidak 
terbantahkan lagi, ia memiliki berbagai nutrisi sehat 
yang dibutuhkan tubuh manusia. Adapun manfaatnya 
adalah sebagai berikut :
•	 Anti	Inflamasi	(peradangan)

Kandungan minyak volatile dalam kunyit telah 
menunjukkan aktivitas anti-inflamasi yang signifikan 
dalam berbagai model eksperimental dan penelitian. 
Bahkan lebih kuat dari minyak atsiri, hal ini dikarenakan 
pigmen kuning atau oranye dari kunyit yang disebut 
curcumin. Curcumin dianggap agen farmakologis 
utama dalam kunyit. Dalam banyak penelitian, efek 
anti-inflamasi curcumin ini telah terbukti sebanding 
obat hydrocortisone dan fenilbutazon sebagai zat 
anti-inflamasi seperti Motrin. Berbeda dengan obat-
obatan, yang berhubungan dengan efek toksik yang 
signifikan (pembentukan ulkus, penurunan jumlah 
sel darah putih, pendarahan usus), curcumin tidak 
menghasilkan toksisitas.

•	 Rheumatoid	Arthritis	(peradangan	sendi	kronis)
Studi klinis telah membuktikan bahwa kurkumin 
dalam kunyit juga diberikannya efek antioksidan yang 
sangat kuat. Sebagai antioksidan, kurkumin mampu 
menetralisir radikal bebas, bahan kimia yang ada 
dalam tubuh dan menyebabkan berbagai kerusakan 
pada sel-sel sehat dan membran sel. Hal ini penting 
dalam banyak penyakit, salah satunya adalah radang 
sendi, di mana radikal bebas merupakan penyebab 
peradangan dan kerusakan pada sendi.

•	 Pencegahan	Kanker
Kandungan antioksidan kurkumin ini memungkin kan 
untuk melindungi sel-sel usus besar dari radikal bebas 
yang dapat merusak DNA. Proses ini sangat bermanfaat 
khususnya bagi usus besar yang mana pergantian sel 

cukup pesat, yang terjadi kira-kira setiap tiga hari. 
Karena replikasi sel ini sering terjadi, mutasi DNA pada 
sel usus dapat menyebabkan pembentukan sel-sel 
kanker jauh lebih cepat. Curcumin juga membantu 
tubuh untuk menghancurkan sel-sel kanker, sehingga 
mereka tidak dapat menyebar ke seluruh tubuh 
yang dapat membuat kerusakan yang lebih parah. 
Cara utama kurkumin melakukannya adalah dengan 
meningkatkan fungsi hati.
Kanker yang dapat dicegah dari kunyit antara lain: 
Kanker Hati, Kanker Usus Besar, Kanker Darah dan 
Kanker Prostat.

•	 Meningkatkan	Antioksidan
Kandungan curcumin merupakan salah satu antioksidan 
kuat yang dapat menetralkan radikal bebas karena 
struktur kimianya yang dimilikinya. Selain itu kurkumin 
juga meningkatkan aktivitas enzim antioksidan di dalam 
tubuh sendiri. Dengan cara ini, curcumin memberikan 
perlawanan / membunuh radikal bebas.

•	 Meningkatkan	Fungsi	Hati
Penelitian yang dilakukan dengan objek studi tikus 
yang dilakukan untuk mengevaluasi efek kunyit 
pada kemampuan hati untuk mendetoksifikasi 
xenobiotik (beracun) bahan kimia, kadar dua enzim 
detoksifikasi hati sangat penting (UDP glucuronyl 
transferase dan glutathione-S-transferase) secara 
signifikan meningkat pada tikus yang diberi makan 
kunyit dibandingkan dengan yang tidak. Para peneliti 
berkomentar, “Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kunyit dapat meningkatkan sistem detoksifikasi selain 
sifat anti-oksidan”.

•	 Mengurangi	Resiko	Leukimia
Penelitian yang dipresentasikan pada konferensi 
mengenai leukimia yang diselenggarakan di London, 
memberikan bukti bahwa mengonsumsi makanan 
dibumbui dengan kunyit bisa mengurangi risiko 
terkena leukimia.

  Kunyit / Kunir Kunyit Yang Sudah Dihaluskan  Tanaman Kunyit / Kunir                                
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•	 Perlindungan	kardiovaskular	(Penyakit	yang	
berhubungan dengan pembuluh darah)
Curcumin mungkin dapat mencegah oksidasi 
kolesterol dalam tubuh. Karena kolesterol teroksidasi 
dapat merusak pembuluh darah dan menumpuk di 
plak yang dapat menyebabkan serangan jantung 
atau stroke, mencegah oksidasi kolesterol baru dapat 
membantu mengurangi perkembangan aterosklerosis 
dan penyakit jantung.

 Kunyit merupakan sumber vitamin B6 yang diperlukan 
untuk menjaga tingkat homocysteine agar tidak 
terlalu tinggi. Asupan B6 merupakan salah satu asupan 
tinggi vitamin B6 dikaitkan dengan penurunan risiko 
penyakit jantung.

•	 Mencegah	Alzaimer
 Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kurkumin, 

konstituen biologis aktif dalam kunyit, dapat 
mencegah penyakit Alzheimer (penyakit sindrom 
atau menurunnya daya ingat dan aktifitas) dengan 
mengaktifkan gen yang mengkode produksi protein 
antioksidan. 

•	 Mencegah	Depresi
 Depresi juga berkaitan dengan menurunnya 

fungsi neurotropik yang diturunkan dari otak dan 
menyusutnya hippocampus, area otak yang berperan 
dalam belajar dan memori, karena kandungan kunyit 
memiliki fungsi untuk membantu proses neurotropik 
ini membuatnya dapat memberikan efek anti depresi.

2.	Kencur
Kencur adalah salah satu jenis tanaman obat 

berupa rimpang yang termasuk dalam jenis temu-
temuan. Dalam kalsifikasinya kencur mempunyai nama 
ilmiah kaempferia galanga dan termasuk dalam kerajaan 
plantae. Komposisi atau kandungan kimia yang terdapat 
pada kencur adalah : pati, mineral, minyak atsiri, alkaloid, 
asam anisat, asam sinamat, asam metal kanil, etil ester, 

borneol, gom, kamphene, paraeumarin dan penta 
dekaan. 
Manfaat kencur untuk kesehatan:

 ¾ Mengobati masuk angin dan perut kembung
 ¾ Mengobati serta mengurangi sakit pada keseleo.
 ¾ Menyembuhkan peradangan pada lambung.
 ¾ Mengobati mencret/diare yang sangat cocok buat 

obat anak.
 ¾ Mengobati mulas dan perut melilit.
 ¾ Sebagai obat batuk alami.
 ¾ Mengobati sariawan dan gejala sakit tenggorokan.
 ¾ Panambah tenaga dan stamina tubuh.
 ¾ Mengobati sakit kepala disertai migran.
 ¾ Sebagai pembersih darah alami.

Cara pengobatannya adalah :
 ¾ Untuk pengobatan sebagai obat luar, siapkan 

beberapa rimpang kencur dicuci bersih lalu 
dihaluskan, selanjutnya dioleskan pada area yang 
dirasa sakit/ngilu.

 ¾ Untuk konsumsi (biasanya untuk minuman beras 
kencur)  siapkan 2 sendok makan, beras dan 3-5 
rimpang kencur, haluskan keduanya kemudian 
rebus dengan sebanyak 300cc. Untuk mendapat rasa 
yang maksimal bisa ditambahkan gula merah dan 
juga sedikit garam, minum selagi hangat.

3. Jahe
Pada awalnya jahe yang telah dibersihkan sering 

dikonsumsi bapak-bapak dalam bentuk air seduhan 
untuk menghangatkan tubuh, misalnya ketika 
mendapat tugas ronda di kampung. Dari situ banyak 
industri yang meneliti lebih jauh tentang jahe agar 
bisa dikemas berbentuk produk seperti kopi jahe atau 
wedang jahe bermerek.

Berikut ini merupakan bahasan mengenai manfaat 
jahe selain menghangatkan tubuh:

  Kencur Minuman Beras Kencur  Tanaman Kencur                                
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 � Menurunkan berat badan
Di dalam tubuh jahe berfungsi untuk melebarkan 
pembuluh darah menjadi panas tubuh. Di lain sisi 
toga ini hanya menyumbang sedikit kalori sehingga 
tidak mempunyai andil besar untuk menaikkan berat 
badan.

 � Menjaga kondisi jantung
Jika tubuh menyimpan banyak kolesterol dan minyak 
yang merupakan susunan dari lemak nabati dan 
hewani dapat meningkatkan resiko terkena penyakit 
jantung. Hubungannya dengan manfaat jahe karena 
di dalam tubuh memegang sebuah peran sebagai 
penurun kadar trigliserida dan kolesterol yang 
berlebih dalam tubuh.

 �  Mengatasi mabuk perjalanan.
Dengan minum wedang jahe sebelum bepergian 
jauh dengan menaiki kendaraan roda empat dapat 
mencegah mabuk perjalanan kerana sifatnya anti 
mual.

 � 	Mengatasi	gangguan	pencernaan
Gangguan kesehatan yang menyerang sistem 
pencernaan seperti kram dan rasa sakit yang timbul 
menjelang haid dapat ditepis dengan minum air 
jahe secara rutin.

 � Mengatasi morning sickness
Ibu hamil terkadang mengalami mual pagi atau 
istilah populernya morning sickness karena 
pencernaan sedikit terganggu. Untuk mengurangi 
rasa mual tersebut bisa minum kopi atau wedang 
jahe yang hangat setiap kali merasakan mual ketika 
bangun tidur.

 � Mencegah	kanker	usus
Salah satu universitas yang terdapat di Amerika 
Serikat mengabarkan bahwa rutin konsumsi 
makanan atau minuman yang berbahan dasar jahe 
dapat mencegah penyakit kanker koloretal (usus 
besar).

 �  Mengobati sakit kepala
Seharian bekerja dapat memicu stres berlebih 
yang berisiko terserang penyakit lain. Maka dari 
itu sepulang ngantor coba santai di taman sambil 
menikmati hangatnya wedang jahe dan roti bakar, 
otak jadi lebih fresh dan tubuh terasa nyaman.

 � Mengobati alergi
Manfaat jahe sebagai anti-alergi, sebab di dalamnya 
terdapat kandungan senyawa yang efektif dalam 
mengurangi rasa gatal akibat alergi sekaligus meng-
obatinya.

 � Menghilangkan mual dan mengobati masuk 
angin
Masalah pada pencernaan terkadang membuat 
perut jadi mual ingin muntah, kondisi demikian 
juga kerap terjadi pada seseorang yang mengalami 
demam (masuk angin). Sebagai pertolongan 
pertama jangan langsung gunakan obat warung, 
cobalah minum air seduhan rimpang jahe agar 
lambung menjadi nyaman dan perut terhindar dari 
masalah seperti kram.

 �  Mengobati penyakit rematik
Caranya dengan membakar dua rimpang jahe di 
atas api panas atau bara. Setelah itu tumbuk sampai 
halus, terakhir Anda aplikasikan pada bagian tubuh 
yang terkena rematik. Itulah manfaat jahe untuk 
mengobati rematik.

 � Meningkatkan sistem kekebalan tubuh
Tubuh akan kebal dari serangan penyakit, caranya 
dengan meningkatkan sistem dalam tubuh yang 
sering disebut imun atau imunitas. Jika antiobodi 
(imun) dalam tubuh kuat, maka bakteri yang 
mungkin menyerang dapat ditangkal. Untuk 
menambah sistem ketahanan tubuh Anda bisa 
mengambil minum wedang jahe secara teratur, 
manfaat jahe yang satu ini terbantu dengan sifat 
sebagai antioksidan.

  Jahe Minuman Jahe  Tanaman Jahe
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4. Temulawak
Manfaat temulawak untuk kesehatan tubuh, hati, 

jantung dan ginjal memang tidak perlu diragukan lagi, 
sudah sejak jaman nenek moyang temulawak banyak 
dimanfaatkan sebagai obat herbal. Bagian yang banyak 
dimanfaatkan yaitu akar atau juga sering disebut 
rimpang. Akar inilah yang diolah menjadi obat herbal, 
cara pengolahannya juga berbeda-beda. 

Berikut ini ada beberapa manfaat dari tanaman 
temulawak yang baik untuk kesehatan dan penting 
untuk Anda ketahui:

 � Menjaga kesehatan hati
Temulawak sangat baik untuk menjaga ataupun 
memelihara kesehatan hati, ini karena temulawak 
mengandung katagoga. Katagoga inilah yang 
membantu hati untuk memproduksi empedu dan 
juga memberikan rangsangan agar mengosongkan 
empedu.

 � Mengurangi radang sendi
Temulawak juga mengandung kurkumin yang baik 
untuk kesehatan Anda, terutama untuk mengurangi 
radang sendi.

 � Menurunkan lemak darah
Manfaat temulawak untuk kesehatan tubuh 
selanjutnya yaitu temulawak dapat menurunkan 
lemak darah. Temulawak menghasilkan ekstrak 
temulawak dan juga fraksi kurkuminoid, ini 
bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol.

 � Mengatasi penyakit maag
Untuk mengatasi penyakit maag, siapkan temulawak 
1 rimpang. Cuci bersih dan buang kulitnya, iris 
menjadi tipis-tipis kemudian rebus menggunakan 
air sebanyak 5 gelas. Setelah mendidih, diamkan 
hingga dingin dan setelah itu minum airnya secara 
rutin.

 � Melancarkan	pencernaan
Jika Anda memiliki masalah pencernaan seperti 

perut kembung atau masuk angin dapat Anda atasi 
dengan menggunakan temulawak. Caranya cukup 
mudah, yaitu dengan mengkonsumsi temulawak 
setiap hari secara rutin.

 � Menyehatkan jantung
Temulawak atau yang juga disebut curcuma ini juga 
memiliki manfaat untuk kesehatan jantung. Manfaat 
temulawak untuk kesehatan jantung ini tentu saja 
tidak perlu diragukan lagi. Temulawak memang 
memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan 
tubuh Anda, tidak terkecuali untuk menjaga 
kesehatan jantung Anda.

 � Mengatasi kanker
Temulawak dipercaya dapat menghambat 
perkembangan atau pertumbuhan kanker prostat, 
dimana cara kerjanya yaitu dengan menghentikan 
darah yang mendukung pertumbuhan kanker.

 � Mengatasi gangguan ginjal
Manfaat temulawak untuk kesehatan ginjal juga 
tidak perlu diragukan lagi, dengan mengkonsumsi 
temulawak secara rutin maka gangguan ginjal 
yang terjadi dapat teratasi dengan baik. Caranya 
yaitu dengan menyiapkan temulawak sebanyak 2 
rimpang, daun kumis kucing 1 genggam, 1 genggam 
daun meniran dan gula batu secukupnya. Cuci bersih 
semua bahan kecuali gula batu, temulawak diiris 
tipis-tipis. Campur semua bahan kemudian rebus 
menggunakan air sekitar 1000 ml. Setelah mendidih 
tunggu hingga air yang tertinggal hanya tinggal 
setengahnya, angkat dan saring airnya. Gunakan 
airnya untuk diminum secara rutin setiap harinya.

5. Cabe Jamu
Cabe Jamu telah lama dikenal sebagai bahan 

jamu obat tradisional Indonesia. Masyarakat Jawa, 
Madura, Sulawesi dan Ambon telah lama mengenal dan 
menggunakan cabe jamu sejak lama.

Temulawak Minuman Temulawak  Tanaman Temulawak
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Buah cabe jamu yang sudah tua, tetapi belum 
masak, dikeringkan dibawah sinar matahari. Cabe 
jamu secara empiris terbukti bermanfaat sebagai 
obat, senyawa kimia yang terkandung dalam cabe 
jamu antara lain beberapa jenis alkaloid seperti 
piperrine, piperlonguminine, sylvatine, guincensine, 
piperlongumine.

Khasiat cabe jamu diantaranya adalah sebagai 
berikut:
•	 Cabe	 jamu	 juga	 terbukti	 dapat	 memperpanjang	

waktu tidur akibat pengaruh obat tidur heksobarbital. 
Hal ini berarti cabe jamu memiliki daya menidurkan 
karena kandungan piperna.

•	 Cabe	 jamu	 dapat	melawan	 atau	mengurangi	 daya	
toksis striknina, yakni salah satu zat yang terkandung 
dalam bidara laut. Hal itu berarti cabe jamu dapat 
melindungi kemungkinan terjadinya keracunan 
akibat striknina.

•	 Cabe	 jamu	 mengandung	 minyak	 atsiri.	 Penderita	
perut kembung dapat disembuhkan dengan cabe 
jamu. Kandungan zat tersebut dapat menguatkan 
lambung dan memperbaiki pencernaan, sehingga 
dapat dimanfaatkan untuk mengobati gangguan-
gangguan lambung. Minyak atsiri juga memiliki rasa 
pedas sehingga banyak dipakai untuk memberikan 
rasa pedas pada minuman brandy.

•	 Cabe	 Jamu	 juga	 dapat	 menyembuhkan	 sakit	 gigi,	
akar cabe jamu dikunyah. Akar atau daun cabe jamu 
yang direbus dapat digunakan untuk obat kumur, 
karena disamping menghilangkan nyeri juga bersifat 
antiseptik.

•	 Cabe	 jamu	 yang	 diramu	 dengan	 lempuyang	 pahit	
dapat mengatasi kelemahan tubuh akibat diare 

berat, pencahar bagi penderita hati (liver), mengobati 
kelemahan kaki dan lengan, sebagai param untuk 
mengobati nyeri encok atau menghilangkan pegal-
pegal badan.

Penutup
Empon-empon merupakan kelompok tanaman 

yang mempunyai rimpang atau akar tinggal dan pada 
umumnya tanaman ini  biasa dimanfaatkan untuk 
bahan baku obat-obat tradisional atau jamu, ramuan 
tradisional untuk perawatan tubuh, kosmetika untuk 
perawatan kecantikan dan bumbu-bumbu masakan.

Tanaman empon-empon banyak kita jumpai di 
perkampungan masyarakat disekitar hutan, ada yang 
ditanam dipekarangan dan di kebun, karena tanaman ini 
mudah tumbuh dan tidak sulit dalam pemelihraannya 
sehingga tidak memerlukan perlakuan yang khusus, 
namun tanaman empon-empon ini bisa menambah 
penghasilan masyarakat di desa sekitar hutan yang 
menanam empon-empon ini, baik itu di pekarangan, di 
kebun maupun di bawah tegakan kayu Jati atau Sengon 
milik Perum Perhutani tetapi tidak mengganggu 
kelestarian hutan itu sendiri.

Berdasarkan program pemerintah khususnya 
Provinsi Jawa Timur tentang pengentasan kemiskinan 
(APP) masyarakat disekitar hutan, Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur Bidang Planologi Kehutanan setiap 
tahunnya memberikan hibah/bantuan berupa bibit 
empon-empon kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) 
disekitar hutan diseluruh Provinsi Jawa Timur, dengan 
tujuan membantu masyarakat untuk menanam empon-
empon agar kehidupan masyarakat disekitar hutan 
lebih sejahtera.

Buah Cabe Jamu Cabe Jamu yang Sudah Dikeringkan  Tanaman Cabe Jamu
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ALIH  STATUS  PERSONIL 
BIDANG  KEHUTANAN

PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang kaya akan 

sumber daya alam diantaranya adalah  hutan yang 
merupakan sumber daya alam Indonesia yang 
harus dijaga kelestariannya karena hutan bukan 
saja merupakan asset tetapi lebih dari itu hutan 
merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Ada 
beribu-ribu manfaat yang dapat dirasakan/diambil 
oleh kita dan generasi Indonesia (anak/cucu kita), jika 
saat ini, kita mampu menjaga kelestarian hutan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya 
manusia yang punya integritas, dedikasi tinggi dan 
berkarakter kuat untuk dapat secara bersama-sama 
menjaga kelestarian hutan dan mengembangkan 
potensi hutan.  Hutan adalah paru-paru dunia. 
Hutan Indonesia adalah penyelamat dunia, sebuah 
optimisme yang juga perlu kita kobarkan….. Adalah 
sebuah kehormatan bagi para Aparatur Sipil Negara 
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
kehutanan karena telah diberi amanah untuk menjadi 
“Sahabat” Hutan.

Diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah mulai berlaku. Ada beberapa 
hal yang perlu mendapat perhatian dari Aparatur Sipil 
Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang kehutanan yaitu: 

•	 Penyelenggaraan	 Urusan	 Pemerintahan	
bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber 
daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah Provinsi (Pasal 14). 

•	 Serah	 terima	 personel,	 pendanaan,	 sarana	
dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat 
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah 
Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/
Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini 
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 404).

Berdasarkan Pasal 14 UU 23 Tahun 2014, maka 
kewenangan penyelenggaraan urusan kehutanan 
hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Provinsi. Konsekuensi dari pembagian 
urusan pemerintahan bidang kehutanan adalah 
adanya pengalihan urusan personil, pendanaan, 
sarana dan prasarana, serta dokumen dari Kabupaten/
Kota ke Daerah Provinsi. 

Berdasarkan Pasal 404 UU 23 Tahun 2014, 
Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor: 
120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah meminta kepada 
Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menyelesaikan 
secara seksama percepatan pelaksanaan inventarisasi 
dan serah terima personil, pendanaan, sarana dan 
prasarana, serta dokumen (P3D).

PENGALIHAN PERSONIL BIDANG KEHUTANAN 
Terkait dengan proses pengalihan personil 

dari Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang kehutanan ke Daerah 
Provinsi, telah diatur dalam Peraturan Kepala BKN 
nomor 2 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 
tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri 
Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan selain 
yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya 
(TAHURA) Kabupaten/Kota Menjadi Pegawai Negeri 
Sipil Daerah Provinsi. 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
di atas sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dalam 
proses pengalihan personil dari Kabupaten/Kota 
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
kehutanan ke Daerah Provinsi.

Berikut disampaikan kriteria personel yang 
“dialihkan” dan “dapat dialihkan” :

Oleh: Siti Nurhayati
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Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional 
kehutanan (Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan 
dan Pengendali Ekosistem Hutan), setelah dialihkan, 
tetap menduduki jabatan fungsionalnya. 

TATA CARA PENGALIHAN

Sebagaimana tercantum pada Bab III Perka BKN 
nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota 

yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Kehutanan selain yang Melaksanakan Pengelolaan 
Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota 
Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, tata 
cara pengalihannya sebagai berikut:

 � Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib 
menyampaikan daftar nominatif PNS yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan 
Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota 
untuk dialihkan menjadi PNS Daerah Provinsi 
kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

 � Sekretaris Daerah Provinsi berdasarkan daftar 
nominatif yang disampaikan oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten/Kota, memeriksa kebenaran 
dan keabsahannya, lalu menyampaikan seluruh 
daftar nominatif PNS yang dialihkan kepada 
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kepala 
Kantor Regional BKN dan ditembuskan kepada 
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan.

 � Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN 
berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan 

KRITERIA PERSONEL
STATUS

Dialihkan Dapat 
Dialihkan

Bekerja pada unit kerja/dinas yang melaksanakan urusan kehutanan, Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH), atau badan yang menyelenggarakan urusan 
penyuluhan kehutanan.

* PNS yang menduduki jabatan fungsional kehutanan (Penyuluh Kehutanan, 
Polisi Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan)

√

* PNS yang telah mengikuti & lulus diklat fungsional kehutanan √

* CPNS yang mengisi formasi jabatan fungsional kehutanan √

* Administrator, Pengawas, Pelaksana yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Kehutanan

√

* Pimpinan Tinggi Pratama √

Bekerja di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
kehutanan

* PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan / pengalaman / pelatihan bidang 
kehutanan

√

* PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional kehutanan √

* PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat teknis kehutanan √

* PNS yang memiliki sertifikat kompetensi teknis bidang kehutanan yang 
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan

√

* Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas yang pernah mengikuti 
diklat fungsional dan/atau teknis dalam bidang kehutanan

√
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oleh Sekretaris Daerah Provinsi menetapkan 
keputusan pengalihan PNS Daerah Kabupaten/
Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang kehutanan selain yang melaksanakan 
pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota menjadi 
PNS Daerah Provinsi.

 � Keputusan Pengalihan disampaikan kepada 
Sekretaris Daerah Provinsi untuk diteruskan 
kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota 
menyam pai kan keputusan pengalihan kepada 
PNS yang bersangkutan.

 � Tembusan dari keputusan pengalihan, 
disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, 
dan Bupati/Walikota.

Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota 
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Kehutanan selain yang Melaksanakan Pengelolaan 
Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota 
Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi 
ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. 
Untuk pemberian gaji dan tunjangan PNS terhitung 
mulai tanggal 1 Januari 2O17 dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. 
Sementara pembayaran gaji dan tunjangan untuk 
bulan Oktober, November dan Desember 2016 
masih dibebankan pada instansi asal PNS yang 
bersangkutan.

SANKSI BAGI PNS YANG TIDAK BERSEDIA 
DIALIHKAN SESUAI KETENTUAN UU NOMOR 23 
TAHUN 2014

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 dan ketentuan dalam Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/253/
SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, terdapat beberapa urusan pemerintahan 
yang dialihkan. Dalam hal pengalihan personil, telah 
diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara sebagai berikut:
1. Perka BKN Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/
Kota yang menyelenggarakan Pengawasan 
Ketenagakerjaan menjadi PND Daerah 
Provinsi (Bidang Pengelola Tenaga pengawas 
ketenagakerjaan).

2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/
Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru 
dan Tenaga Kependidikan menjadi PNS Daerah 
Provinsi (Bidang Pendidikan Menengah).

3. Perka BKN Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/
Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 
Bidang Kehutanan selain yang melaksanakan 
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) 
Kabupaten/Kota menjadi PNS Daerah Provinsi 
(Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Penyuluhan 
dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang 
Kehutanan).

4. Perka BKN Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/
Kota yang menduduki Jabatan Fungsional 
Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB menjadi 
PNS Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (Bidang Penyuluh/Petugas 
Lapangan KB).

5. Perka BKN Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan 
Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas 
Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi 
PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bidang 
Penyuluh Perikanan Nasional).

6. Perka BKN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan 
Pengalihan PNS yang menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Perhubungan (Bidang 
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan B).

7. Perka BKN Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi 
yang melaksanakan Metrologi Legal menjadi PNS 
Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Metrologi Legal: 
tera, tera ulang dan pengawasan).

8. Perka BKN Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Pengalihan PNS yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Energi dan Sumber Daya Mineral (Bidang Urusan 
Energi dan Sumber Daya Mineral)

9. Untuk Bidang Urusan Pemerintah Umum, 
menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah.

Bagi PNS yang tidak bersedia dialihkan, 
wajib membuat surat pernyataan bermaterai tidak 
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bersedia dialihkan dan ditandatangani oleh PNS 
yang bersangkutan. PNS yang bersangkutan juga 
akan mendapatkan sanksi antara lain :
1. Dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
2. Pembinaan karier PNS yang bersangkutan tidak 

diproses oleh Badan Kepegawaian Negara;
3. PNS yang bersangkutan dikeluarkan dari database 

PNS nasional yang berimplikasi tidak diproses 
kenaikan pangkatnya.

Perihal sanksi bagi PNS yang tidak bersedia 
dialihkan sesuai Ketentuanan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, telah dipublikasikan melalui 
Press Release Kepala Biro HUMAS BKN pada tanggal 
16 Juni 2016.

 PENUTUP
Sebagai dampak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
terjadi pengalihan urusan pemerintahan bidang 
kehutanan yang meliputi personil, pendanaan, 
sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah 
Daerah Provinsi. Ketentuan Pengalihan personil 
Bidang kehutanan telah diatur dalam Perka BKN 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Pelaksanaan 
Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Kehutanan selain yang melaksanakan Pengelolaan 
Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota 
menjadi PNS Daerah Provinsi . Pengalihan PNS 
tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 
2016

Bagi PNS yang tidak bersedia dialihkan sesuai 
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
akan dijatuhi hukuman disiplin. 

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka 

perlu bagi setiap Aparatur Sipil Negara  yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
kehutanan untuk mencermati dan mentaati 
ketentuan dan aturan terkait Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah agar terwujud pemahaman dan sinergi 
yang sama dalam rangka efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Untaian Kalam

Salah satu golongan hamba Allah yang sangat 
dimuliakan Allah SWT. adalah anak yatim. 
Anak yatim adalah salah satu orang yang 

memiliki kedudukan terbaik disisi Allah SWT dan 
sebagai orang yang dikasihi oleh Allah SWT oleh 
sebab itu sudah sepantasnya anak yatim bersyukur 
atas nikmat lain yang dikaruniakan Allah SWT 
terhadapnya meskipun telah kehilangan orang 
yang mereka cintai. Karena itu semua adalah ujian 
Allah SWT.

Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan 
Mi’raj beliau, Allah SWT memperlihatkan siksa 
bagi orang-orang yang hidup di dunia sesuai amal 
perbuatannya termasuk didalamnya orang-orang 
yang  memakan harta anak yatim. Keadaan mereka 
sangat mengerikan dengan kedua tangan mereka 
dibelenggu dan begitu juga dengan kaki-kaki 
mereka. Diatas punggung mereka diletakkan 
setrika yang panasnya luar biasa membara. Tentu 
saja dalam waktu sekejap saja kulit akan rontok 
dan melepuh. Seketika, kulit kembali sebagaimana 
sediakala, dan diletakkan kembali setrika yang 
maha panas tadi diatas punggungnya, begitulah 
seterusnya terjadi hingga pengulangan kejadian 
ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat 
lama.

Pernah terjadi disekitar kita, Ini merupakan 
kisah nyata yang terjadi di awal tahun 2000-an, 
di Desa Belahan, Kecamatan Waru, Kabupaten 
Sidoarjo. Seorang laki laki perampas harta anak 
yatim, disiksa saat sakaratul maut. Nyawanya baru 
dicabut ketika bekas air mandi anak yatim yang 
teraniaya tersebut di siramkan ketubuhnya.  

Allah dalam Surat An Nisa ayat 10 yang 
berbunyi sebagai berikut:

“Sesungguhnya orang-orang yang makan 
harta-harta anak yatim dengan cara penganiayaan, 
maka bahwasanya yang mereka makan dalam perut 
mereka itu adalah api neraka dan mereka akan 
masuk dalam neraka Sa’ir.” (an-Nisa’: 10)

        
Apabila anak yatim menangis maka 

terguncanglah ‘arsy Allah Ta’alaa karenanya, 
sehingga Allah Ta’alaa menyeru kepada malaikatnya 
“Apa yang menyebabkan anak itu menangis setelah 
ayahnya dikuburkan?”, para malaikat berkata 
“Wahai Rabb, Engkau lebih tahu apa yang terjadi”, 

Oleh: Takmir Masjid Al Hidayah - Dishut Prov Jawa Timur

Beramal di Bulan Ramadhan 
yang Dahsyat
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maka Allah Ta’alaa berfirman kepada para malaikat: 
“Wahai malaikat-Ku, saksikanlah bahwa barang 
siapa yang bisa menghentikan tangisan dan 
menyayangi mereka, maka Aku akan menyayangi 
(ridha) padanya di hari kiamat” (Tafsir Al Qurthuby 
2/3338).

Rasulullah SAW juga bersabda “Aku 
akan bersama orang-orang yang menyantuni 
anak yatim, di Surga akan seperti ini (beliau 
mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah 
serta menggandengkannya)”(HR. Bukhari).

Kedatangan bulan Ramadhan setiap tahunnya 
tak henti menjadi penghibur hati orang mukmin. 
Bagaimana tidak, keutamaan ditawarkan di bulan 
ini. Pahala diobral, ampunan Allah SWT bertebaran 
memenuhi setiap ruang dan waktu. Seorang yang 
menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk 
menghadapi hari penghitungan kelak, tak ada rasa 
kecuali sumringah menyambut Ramadhan. Insan 
yang menyadari betapa dosa melumuri dirinya, 
tidak ada rasa kecuali bahagia akan kedatangan 
bulan Ramadhan.

Salah satu sebab Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam memberi teladan untuk 
lebih bersemangat dalam bersedekah di bulan 
Ramadhan adalah karena bersedekah di bulan ini 
lebih dahsyat dibanding sedekah di bulan lainnya. 

Diantara keutamaan sedekah di bulan 
Ramadhan adalah:
1.  Puasa digabungkan dengan sedekah dan 

shalat malam sama dengan jaminan surga.
 “Sesungguhnya di surga terdapat ruangan-

ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat 
dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat 
dari luar. Allah SWT menganugerahkannya 
kepada orang yang berkata baik, bersedekah 
makanan, berpuasa, dan shalat dikala 
kebanyakan manusia tidur.” (HR. At Tirmidzi)

2.  Mendapatkan tambahan pahala puasa dari 
orang lain.

 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda:

 “Orang yang memberikan hidangan berbuka 
puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia 

akan  mendapatkan pahala orang tersebut 
tanpa sedikitpun mengurangi pahalanya.” 
(HR. At Tirmidzi)

3.  Bersedekah di bulan Ramadhan lebih 
dimudahkan.

 “Jika datang bulan Ramadhan, pintu surga 
dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan 
dibelenggu.” (HR. Bukhari)

 “Sesungguhnya Allah SWT mencatat setiap 
amal kebaikan dan amal keburukan.” 
Kemudian Rasulullah menjelaskan: “Orang 
yang meniatkan sebuah kebaikan, namun 
tidak mengamalkannya, Allah SWT mencatat 
baginya satu pahala kebaikan sempurna.  
Orang yang meniatkan sebuah kebaikan, 
lalu mengamalkannya, Allah SWT mencatat 
pahala baginya 10 sampai 700 kali lipat 
banyaknya.” (HR. Muslim)

 Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah 
SAW bersabda:

 “Sedekah itu tak akan mengurangi harta. 
Tidak ada orang yang memberi maaf kepada 
orang lain, melainkan Allah SWT akan 
menambah kemuliaannya. Dan tak ada 
orang yang merendahkan diri karena Allah 
SWT, melainkan Allah SWT akan mengangkat 
derajatnya.” (HR. Muslim)

 
Sedekah kepada anak yatim, menjadi orang 

tua asuh bagi mereka ataupun dengan memberikan 
jaminan kehidupan mereka, baik secara fisik, mental 
dan spiritual. Sedekah untuk memenuhi kebutuhan 
fisiknya yaitu memberinya makan, sedangkan secara 
mental dan spiritual adalah dengan memenuhi 
kebutuhan pendidikan dan  agama.

Mari kita optimalkan Ramadhan dengan 
mengasihi dan menyayangi anak-anak yatim, 
karena efek kebaikan dari optimalisasi amal di 
Bulan Ramadhan akan terus dapat dilanjutkan pada 
bulan-bulan selanjutnya. Setelah Ramadhan pun 
kita akan terus menerus ingat dengan anak-anak 
yatim, karena sesungguhnya mereka pun memiliki 
hak untuk diperhatikan, bukan hanya di bulan 
Ramadhan saja.
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