




Pengantar

Dalam setahun terakhir ini kita mungkin 
merasa “risih” oleh kegaduhan perhutanan 
sosial, sebagai implikasi terbitnya Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 
Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum 
Perhutani pada tanggal 9 Juni 2017. Tapi bisa jadi 
ini merupakan kabar gembira, karena kebijakan 
ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, 
khususnya petani penggarap sekitar hutan. Belum 
genap setahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 
26 Oktober 2016, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri 
Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang 
Perhutanan Sosial, yang belum dilaksanakan dengan 
sepenuhnya, karena hampir semua pihak masih 
mempelajari, mensosialisasikan dan mempersiapkan 
dengan sebaik-baiknya agar perlaksanaan perhutanan 
sosial ini sukses tanpa menimbulkan ekses-ekses 
yang tidak diinginkan. Terbitnya P.39 tahun 2017 ini 
bagaikan petir disiang bolong, tidak hanya bagi Perum 
Perhutani, tetapi bagi banyak pihak. Hal ini disebabkan 
Permen ini secara substantif cukup krusial dan cukup 
potensial menimbulkan berbagai permasalahan, baik 

permasalahan lingkungan alam, sosial, budaya dan 
juga ekonomi bagi hampir semua stakeholder yang 
terkait.

Kiranya memaknai hutan harus lebih bijaksana, 
hati nurani yang bersih dan tanpa preseden atau 
tendensi apapun. Hal ini menjadi teramat penting ketika 
kita bicara masalah manfaat dan pemanfaatannya, dan 
tentu masalah pengelolaan dan pengelolanya.

Hutan Milik Siapa?
Kita semua tahu bahwa sumber daya alam perlu 

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, tentu termasuk hutan. Tetapi harus kita pahami 
bahwa pemanfaatan hutan sangat multi fungsi dan 
multi dimensi, karena pemanfaatan hutan yang 
salah akan menimbulkan bencana. Satu orang yang 
merusak hutan bisa menimbulkan bencana bagi jutaan 
orang. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan hutan, 
kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat 
luas, kepentingan negara dan bahkan kepentingan 
dunia harus lebih diutamakan daripada kepentingan 
orang perorangan ataupun kelompok orang tertentu.

Hutan memang mengandung sumber daya 
ekonomi yang luar biasa, baik kayu maupun non 
kayu serta potensi ekonomi lainnya, sehingga sangat 

Sekali lagi tentang
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menggiurkan bagi banyak orang. Karena daya tarik 
ekonomi yang besar inilah, akhirnya banyak terjadi 
eksploitasi hutan secara besar-besaran, tanpa 
memperhatikan aspek-aspek dan rambu-rambu 
kelestarian lingkungan. Hal ini terjadi tidak hanya di 
Indonesia, tetapi di banyak negara, yang dampaknya 
tidak hanya kerusakan lahan, kesuburan menurun, 
erosi dan banjir, tetapi telah merusak iklim global 
sampai pada naiknya suhu dan mencairnya es di 
kutub. Kepentingan dan manfaat ekonomi sesaat bagi 
beberapa orang dapat merusak manfaat ekonomi 
jutaan orang atau bahkan global.

Itulah hutan, jika dieksploitasi berlebihan 
akan merusak kepentingan makro dan kepentingan 
global. Oleh karena itu, dalam konteks ini, maka 
sesungguhnya hutan merupakan barang publik, public 
good, sehingga negara harus hadir, pemerintah harus 
bertanggung jawab terhadap eksistensi, manfaat, 
keberlangsungan dan keberpihakan pemanfaatan 
hutan bagi kepentingan semua orang.

Kembali ke permasalahan Perhutanan Sosial, 
tujuan utamanya memang ideal dan mulia, yaitu untuk 
meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan 
lingkungan dan dinamika sosial budaya, hal ini baik 
berdasarkan P.39 tahun 2017 maupun P.83 tahun 
2016, tetapi realita di lapangan tidaklah semudah 
dan sesederhana itu. Apalagi dengan lahan garapan 
dibawah 2 Ha, dan tidak ada sumber pekerjaan lain, apa 
bisa lahan 2 Ha cukup untuk menjamin kesejahteraan 
dengan tetap memperhatikan keseimbangan 
lingkungan ? Rasanya sangat sulit, baik secara logika 
maupun realita, maka potensi pemanfaatan lahan 
secara maksimum akan beresiko terhadap kerusakan 
hutan. Pemilik IPHPS mempunyai masa ijin 35 tahun, 
bisa diperpanjang dan bisa diwariskan. Ruar biasa.

Mestinya pemanfaatan hutan di Pulau Jawa harus 
lebih hati-hati lagi, terutama didasarkan pada beberapa 
pertimbangan mendasar, pertama, luas lahan di P. Jawa 
sangat terbatas, bahkan tidak mencapai 30% dari luas 
wilayah sebagaimana yang dipersyaratkan undang-
undang. Untuk Jawa Timur, hutan lindung hanya 
11,59%, hutan produksi Perhutani 17%, sehingga luas 
hutan menjadi 28,59 %. Perlu diingat bahwa hutan 
produksi kondisi di lapangan sangat beragam, ada 
yang sangat baik dan secara teknis dapat dikategorikan 
sebagai fungsi hutan lindung, tetapi ada juga hutan 
yang gundul, benar-benar terlantar, lahan terbuka dan 
tandus. Disamping itu juga ada hutan rakyat, yang 
luasnya pada kisaran 15,65 %. Perlu dicatat bahwa hutan 
rakyat ini luasannya sangat fluktuatif, karena bisa saja 

hari ini hutan, besok ditebang dan dijadikan tegalan, 
atau bisa terjadi sebaliknya. Kedua, kiranya perlu ada 
kajian bahwa setiap satu orang penduduk idealnya 
didukung oleh luas hutan sekian hektar sebagai fungsi 
lindung. Dengan jumlah penduduk sekitar 60% dari 
jumlah penduduk nasional, maka hutan di P. Jawa dari 
tahun ke tahun seharusnya bertambah luas, seiring 
pertambahan jumlah populasi.

Mari kita renungkan lagi, perhutanan sosial 
pada lahan Perhutani ini apakah tepat? Mana bisa 
lahan 2 Ha mampu mensejahterakan satu KK, dengan 
pengelolaan lestari, bahkan juga dibebani/diwajibkan 
untuk meningkatkan fungsi lindung dari lahan garapan 
tersebut.

Oleh karena itu, kalau mau berfikir realistis, 
pengelolaan dan pengembangan ekonomi dan 
penciptaan lapangan kerja di P. Jawa seharusnya 
tidak lagi bersandarkan pada sumber daya alam, 
tidak lagi bergantung pada luasan lahan, karena 
itu jelas tidak memadai, disamping luasannya tidak 
memungkinkan. P. Jawa merupakan konsentrasi 
tertinggi dari populasi Indonesia, kegiatan ekonomi, 
infrastruktur dan berbagai pusat kegiatan sosial, 
ekonomi dan budaya. Dengan lahan yang relatif lebih 
subur dan berbagai sumber daya alam yang luar biasa, 
P. Jawa akan selalu menarik untuk dieksploitasi, tetapi 
dengan volume penduduk dan ekonomi yang sudah 
begitu besar, maka konsep pembangunan P. Jawa 
harus lebih mengedepankan pada perlindungan dan 
konservasi sumber daya alam yang ada, terutama 
hutan. Pembangunan ekonomi harus diprioritaskan 
pada sektor sekunder dan tersier, sehingga sektor 
primer harus sangat dibatasi, karena sektor primer 
berkaitan langsung dengan upaya eksploitasi sumber 
daya alam. Penyediaan lapangan kerja di P. Jawa 
harus menyandarkan pada mekanisasi, teknologi 
tinggi, yang tidak tergantung pada kebutuhan lahan, 
misalnya pada kegiatan industri manufacture dan jasa. 
Oleh karena itu, senyampang dengan proses revisi UU 
tentang Kehutanan, seharusnya dalam undang-undang 
tersebut ditegaskan bahwa untuk JABALNUSRA, luas 
hutan lindung minimal 30% pada masing-masing 
pulau. Jika tidak maka erosi, kekeringan, banjir, longsor 
dan bencana alam lainnya dipastikan akan semakin 
banyak terjadi, dan akhirnya P. Jawa bisa tenggelam.

Perlu dipahami, ini bukan penolakan terhadap 
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 
Perhutanan Sosial, karena ini ide dan kebijakan yang 
mulia, tetapi kita juga harus berfikir dan menghitung 
ulang bagaimana Neraca Sumber Daya Alam, 
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bagaimana kapasitas dan daya dukung sumber daya 
alam, bagaimana keseimbangan lingkungan di P. 
Jawa pada saat ini dan di masa mendatang seiring 
perkembangan penduduk dan meningkatnya volume 
ekonomi. Jangan sampai untuk membela kepentingan 
sekian ribu petani, tetapi mengorbankan sekian ratus 
juta penduduk yang ada di P. Jawa.

Hutan Komoditas Politik?
Hutan untuk meraih suara? Mudah-mudahan 

tidak begitu, karena itu tidak baik. Hanya saja issue itu 
begitu nyaring bergulir, mungkin karena Perhutanan 
Sosial ini begitu gencar menjelang Pilpres dan banyak 
jalan pintas dilakukan dalam proses ini, bahkan dalam 
beberapa proses yang baru lalu, tidak melibatkan 
Pemda, tapi mempercayakan kepada LSM. Inikah yang 
disebut dengan cara-cara Unusual Business ? Jalan pintas 
sehingga Pemda tidak dilibatkan, tidak dipercaya. Lalu 
kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? 
Janga-jangan2 Pemda yang harus cuci piring.

Menjadi sangat miris kalau hutan harus dijadikan 
komoditas politik, karena hutanlah yang menjamin 
pembangunan yang berkelanjutan, pencegah banjir, 
erosi, longsor, bahkan untuk menjamin ketersediaan 
air tanah maupun air permukaan untuk kebutuhan 
sehari-hari, untuk pertanian dan lain sebagainya. Maka 
terlalu kerdil rasanya kalau hajat hidup orang banyak 
ini harus dikorbankan karena kepentingan politik.

Terlepas dari benar atau tidaknya isu tersebut, 
maka untuk menjamin pelaksanaan P.39 tahun 
2017 dan P.83 tahun 2016, maka seluruh proses 
dan tahapan Perhutanan Sosial harus dilaksanakan 
dengan sangat ketat, tidak ada rekayasa data, obyektif, 
dan penuh kejujuran, mulai dari tahap sosialisasi, 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Para 
petani penggarap harus tahu betul kewajiban dan 
haknya dalam Perhutanan Sosial, harus hafal, paham 
dan mengerti arti dari setiap pasal yang ada dalam 
kedua Permen LHK tersebut. Proses sosialisasi menjadi 
teramat penting, untuk menghindari kesalahan 
pemahaman para petani, sehingga tidak terjadi 
kesalahan fatal dikemudian hari. Hal-hal yang cukup 
krusial dan potensial terhadap terjadinya permasalahan 
lingkungan dan sosial ekonomi antara lain masalah 
status lahan, kualitas lingkungan (tutupan lahan, 
kesuburan tanah, vegetasi, dll), dan kesejahteraan 
petani.

Terlepas dari benar tidaknya isu politik, 
Perhutanan Sosial tetap perlu dikelola dengan baik, 
karena tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 
akan selalu terkait dengan kualitas dan kelestarian 
hutan itu sendiri.

Penutup
Apabila berbicara masalah pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan, maka kita harus kembali ke khittah 
dari fungsi dan manfaat hutan, bahwa hutan merupakan 
penjaga keseimbangan alam, penjamin pembangunan 
berkelanjutan, penjamin ketersediaan air, kesuburan 
tanah, dan menjaga iklim. Ini merupakan kebutuhan 
kita bersama, kebutuhan semua orang, kebutuhan 
kehidupan seluruh makhluk alam ini. Oleh karena itu 
pemerintah harus bertanggung jawab sepenuhnya. 
Ini prinsip dasarnya, sehingga atas nama apa dan 
siapapun, pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus 
mengacu pada fungsi dan manfaat hutan.

Lebih baik kita berbaik sangka, bahwa memang 
benar Perhutanan Sosial secara signifikan mampu 
meningkatkan kesejahteraan petani, bahwa petani 
mengerti dan sadar betul dalam mengelola lahan 
sepenuhnya menganut prinsip-prinsip pertanian lestari 
dan mendukung pembangunan berkelanjutan sehingga 
hutan makin baik, makin subur, tutupan lahan makin 
tinggi, bahwa petani sepenuhnya memahami masalah 
dan status lahan. Kalau ini yang terjadi, pemerintah 
menjadi sangat terbantu, sangat dimudahkan, dan 
korelasi hutan dan petani sekitar hutan menjadi sangat 
baik. Semoga. Tapi kita semua tahu bahwa untuk 
terciptanya hal seperti tentu perlu kerja keras semua 
pihak, terutama para petugas yang terkait, karena 
kondisi itu tidak akan tercipta dengan sulapan.

Kita tetap perlu upaya-upaya antisipasi apabila 
keadaan yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena 
itu perlu dikembangkan parameter-parameter yang 
lebih detail yang mampu mengukur perkembangan 
pelaksanaan perhutanan sosial, apakah positif atau 
negatif. Bagaimana manfaat perhutanan sosial 
terhadap peningkatan kesejahteraan petani, menjaga 
kesuburan tanah, mencegah erosi dan longsor, 
mencegah banjir, perkembangan tutupan lahan, 
perlindungan flora dan fauna, dan tentunya pengaruh 
terhadap perkembangan iklim makro. Dengan 
parameter tersebut dilakukan kegiatan monitoring 
dan evaluasi, yang lebih berorientasi pada output dan 
outcome, bukan hanya pada proses dan pemenuhan 
persyaratan belaka.
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Keberlanjutan kehidupan manusia sangat 
bergantung dengan kecukupan pasokan 
Sumber Daya Alam (SDA) secara memadai 

dan berkualitas. Namun, cara-cara manusia maupun 
perilakunya dalam memanfaatkan SDA dan 
lingkungannya masih cenderung kurang bahkan 
tidak memikirkan keamanan dan kelestarian alam dan 
lingkungannya. Manusia seringkali hanya berpikir akan 
kepentingannya sendiri dan tujuan sesaat, sehingga 
kondisi ini membawa lingkungan ke arah yang makin 
rapuh, makin kritis. Berbagai upaya dilakukan untuk 
mengerem kerusakan bumi, dengan meningkatkan 
kesadaran manusia atas segala perilakunya agar sesuai 
etika moral konservasi.

Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai wadah 
dari SDA dan kegiatan manusia, terus mengalami 
tekanan. Eksploitasi sumberdaya hutan dan 
lahan tidak terkendali, SDA yang bersifat terbatas 
sering terlupakan. Pemanfaatan lahan yang tidak 
memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air, 
berdampak buruk terhadap keberlanjutan SDA dan 
lingkungannya, serta mempercepat degradasi DAS. 
Makin banyaknya lahan gundul, lahan kritis meningkat, 
laju erosi dan sedimentasi makin tinggi, serta 
berkurangnya daerah resapan air, dapat menyebabkan 
menurunnya daya dukung DAS. Kerusakan hutan 
dan lahan telah menimbulkan kerugian yang sangat 
besar bagi lingkungan hidup, dengan berkurangnya 
keragaman biota serta hilangnya nafkah penduduk 
yang bergantung dari sumberdaya hutan dan lahan.

Kesehatan DAS menentukan keberlanjutan 
kehidupan manusia, dan manusia berperan penting 
bagi terwujudnya kesehatan dan keseimbangan 
fungsi DAS, DAS bukan hanya unit hidrologi tetapi 
memainkan peran penting dalam menentukan 
ketersediaan pangan, keamanan sosial ekonomi, 
dan penyedia layanan yang mendukung kehidupan 
masyarakat. Ketersediaan air tergantung pada 
kemampuan manusia mengelola aliran hulu-hilir. 
Keamanan pangan juga sangat tergantung pada aliran 
air dari daerah hulu. Pengelolaan DAS yang tidak tepat 
akan menciptakan banyak masalah.

Manfaat dari DAS tidak dapat diperoleh secara 
gratis. Pengelolaan DAS menjadi tanggung jawab 
bersama. Pengelolaan DAS memerlukan biaya yang 
tidak sedikit, kemampuan pendanaan pemerintah 
sangat terbatas, sementara laju degradasi hutan 
dan lahan sulit dikendalikan. Masyarakat turut 
bertanggungjawab atas sehat atau tidaknya DAS.

Peran Penting Pengelolaan DAS bagi Pencapaian 
SDGs

Pada negara-negara berkembang seperti 
Indonesia, kemampuan ekonomi masih banyak 
bertumpu pada pengelolaan SDA terbarukan, seperti 
sumberdaya hutan dan lahan. Pertambahan jumlah 
penduduk yang tidak terkendali, menimbulkan krisis 
ekologi. Pengelolaan DAS berperan penting dalam 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 
(Suistainable Development Goals, SGDs), dalam hal 
memastikan kelestarian lingkungan, mengembalikan 
hilangnya sumber daya lingkungan dan meningkatkan 
akses berkelanjutan terhadap air bersih. Selain itu, 
dengan meningkatnya ketersediaan dan penggunaan 
sumber daya lahan dan air untuk ketahanan pangan 
dan pembangunan ekonomi, pengelolaan DAS 
dapat memberikan kontribusi signifikan untuk SDGs, 
pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang 
ekstrim.

Dalam skenario pembangunan berkelanjutan era 
SDGs (periode tahun 2016 s.d 2030), dimensi ekonomi 
merupakan bagian dari dimensi sosial, dan dimensi 
sosial merupakan bagian dari dimensi lingkungan. 
Kegiatan ekonomi yang boleh dikembangkan dan 
diperkenankan eksis adalah ekonomi restoratif 
yaitu kegiatan ekonomi yang memperbaiki kondisi 
lingkungan yang rusak serta ekonomi konservatif yaitu 
kegiatan ekonomi yang memelihara kondisi lingkungan 
yang masih baik.  Inilah yang disebut dengan green 
economic. Tidak terkecuali dalam pengelolaan hutan 
dan lahan. Tindakan atau aktivitas yang tidak sejalan 
harus dihentikan sehingga tercipta keberlanjutan 
ekonomi, sosial, dan lingkungan atau ekologi.

KIPRAH BPDASHL BRANTAS SAMPEAN
DALAM MENYEHATKAN DAS

Oleh : Rathna Wijayanti
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Kondisi DAS Brantas Sampean
Wilayah fasilitasi BPDASHL Brantas Sampean 

mencakup areal seluas 3.474.955,70 ha dan meliputi 18 
Wilayah DAS/Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS. 
Kerusakan hutan dan lahan,diindikasikan dari lahan 
kritis di wilayah kerja BPDASHL Brantas Sampean yang 
mencapai luasan 720,129.16  (20,72%) ha, terdiri dari 
lahan agak kritis seluas 470.532,33 ha (13.54%), lahan 
kritis seluas 157.824,30 ha (4.54%), dan lahan sangat 
kritis seluas 91.772,53 ha (2.64%). Erosi dan sedimentasi 
akibat jeluk tanah yang dangkal, erosi tebing di daerah 
hulu sungai mengakibatkan pendangkalan palung 
Sungai Brantas secara berkelanjutan dan pendangkalan 
waduk-waduk sebagai salah satu pengendali banjir 
(BPDAS Brantas dan BPDAS Sampean, 2013). Jika tidak 
dikendalikan, kerusakan hutan dan lahan yang tersebar 
di semua fungsi kawasan menjadi ancaman yang 
serius bagi daya dukung DAS, baik fungsinya sebagai 
penyangga kehidupan maupun peran hidroorologis 
DAS. Kegiatan pengelolaan lahan di hulu Brantas yang 
merupakan daerah recharge area DAS Brantas, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 2 berikut adalah salah satu 
contoh aktivitas masyarakat mengejar kepentingan 
ekonomi, tanpa mengindahkan dampak sosial dan 
lingkungan.

Regulasi tentang RHL
Salah satu upaya pemerintah dalam 

mengendalikan laju kerusakan hutan dan lahan adalah 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 
2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutanyang 
mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah serta 
pemegang ijin kawasan mengalokasikan kegiatan 
RHL dari berbagai sumber anggaran. Peraturan 
Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung No. P.8/
PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 hadir sebagai petunjuk 
teknis pelaksanaan kegiatan RHL yang merupakan 
penjabaran yang lebih teknis dan detail dari Peraturan 
Menteri KehutananNomor P.9/Menhut-II/2013 
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung 
dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan (RHL) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016sebagai 
petunjuk teknis bagi para penyelenggara kegiatan RHL 
di daerah.

RHL menjadi kegiatan yang sangat diprioritaskan 
dengan melibatkan berbagai pihak terkait, tidak hanya 
pemerintah ataupun swasta tetapi juga masyarakat luas.
Tahun 2018 kegiatan RHL termasuk salah satu Program 
Prioritas Nasional pendukung Ketahanan Pangan dan 
Rawan Bencana, sedangkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Tahun 2019, kegiatan RHL masuk dalam 
Prioritas Nasional Pemantapan, Ketahanan Energi, 
Pangan dan Sumber Daya Air dengan proyek prioritas 
Peningkatan Kuantitas dan Aksesibilitas Air.

BPDASHL Brantas Sampean dalam Tugas dan 
Fungsinya

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Direktorat 
Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 
(PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Gambar 1.  Konsep Keberlanjutan Versi SDGs

Gambar 2.  Pengelolahan Lahan intensif di Hulu Sub DAS 
Ambang, Kota Batu
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Kehutanan mengangkat tema “DAS Sehat untuk 
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”.  BPDASHL 
Brantas Sampean sesuai Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor:  P. 10/Menlhk/Setjen/
OTL.0/1/2017 tanggal 29 Januari 2017 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai dan Hutan Lindung, merupakan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengelolaan DAS dan 
hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah 
Aliran Sungai dan Hutan.

Salah satu tugas pokok dan fungsi BPDASHL 
adalah melaksanakan kegiatan dalam rangka RHL 
dan Konservasi Tanah dan Air (KTA). Kegiatan tersebut 
tersebar di seluruh wilayah kerja BPDASHL Brantas 
Sampean yang meliputi 20 kabupaten dan 8 kota di 
Jawa Timur. Kegiatan RHL terutama dilakukan pada 
daerah yang memiliki fungsi perlindungan, dan tidak 
hanya dititikberatkan pada aspek konservatif saja, tapi 
harus bisa memberi dampak positif yang nyata bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Best Practice dari Serangkaian Upaya RHL yang 
telah Dilakukan

Beberapa kegiatan RHL telah difasilitasi oleh 
BPDASHL Brantas Sampean yang layak dijadikan 
contoh sebagai best practice upaya RHL untuk 
mewujudkan dan menjaga DAS tetap sehat, antara 
lain: agroforestry di Pohgajih, Kecamatan Selorejo, 
Kabupaten Blitar dan di Desa Kebonrejo, Kec. Kepung, 
Kab. Kediri yang dibangun Tahun 2015; Hutan Kota 
Trenggalek;  Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten 
Banyuwangi dan Pamekasan; Hutan Mangrove di 
Tengket, Arosbaya di Kab. Bangkalan; Persemaian 
permanen (PP) Mojokerto dan Jember; penanaman 
di sempadan sungai; pelestarian sumber mata air; 
pembuatan sumur resapan serta dam penahan dan 
gully plug.

1)       Kegiatan Agroforestry
Agroforestry memberi manfaat baik ekonomi, 

ekologi, dan sosial (KemenLHK, 2017). Kegiatan ini 
secara ekologi diharapkan dapat meningkatkan 
tutupan lahan berupa tegakan, sehingga mampu 
berfungsi untuk meningkatkan resapan air hujan 
sekaligus mengurangi erosi tanah. Secara ekonomi, 
untuk jangka pendek masyarakat dapat memanen 
hasil tanaman berupa tanaman semusim misalnya 
jagung, kacang, dan lainnya, sedangkan untuk jangka 
panjang dapat memanen kayu yang ditanam.

Agroforestry di Pohgajih, Kecamatan Selorejo, 
Kabupaten Blitar, dibangun Tahun 2015. Dari foto 
udara terlihat perbedaan kerapatan tanaman pada 
lokasi tersebut sebelum pembuatan (Tahun 2014) dan 
kondisi saat ini (Tahun 2017), seperti disajikan pada 
Gambar 3.

Agroforestry di Desa Kebonrejo, Kec. Kepung, Kab. 
Kediri yang dibangun Tahun 2015 juga menunjukkan 
perkembangan yang bagus. Gambar 4 memperlihatkan 
kondisi before after awal lapangan (Tahun 2015) dan 
kondisi tanaman saat ini (Tahun 2017) pada lokasi 
tersebut.

Gambar 3.Kegiatan Agroforestry Desa Pohgajih, 
Kec. Selorejo, Kab. Blitar.

Gambar 4. Kegiatan Agroforestry Desa Kebonrejo, 
Kec. Kepung, Kab. Kediri
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2)       Hutan Kota Trenggalek
Sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan 

hidup wilayah perkotaan yang sehat, rapi dan indah 
dalam suatu hamparan tertentu, sehingga mampu 
memperbaiki dan menjaga iklim mikro, estetika, 
resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan,  
BPDASHL Brantas Sampean telah membangun 
beberapa hutan kota. Hutan Kota Trenggalek dibangun 
Tahun 2015, terpelihara dengan baik dan saat ini 
mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, CSR, 
dan perhatian masyarakat luas.

3)       Kebun Bibit Rakyat (KBR)
Kesadaran masyarakat untuk melakukan 

kegiatan rehabilitasi lahan saat ini terus meningkat. 
Namun keinginan masyarakat untuk menanam 
tanaman hutan dan tanaman serbaguna/MPTS 
(Multi Purpose Tree Species) dalam berbagai upaya 
RHL dibatasi oleh ketidakmampuan mereka untuk 
memperoleh pasokan bibit berkualitas dalam jumlah 
yang cukup dan berkesinambungan. Bertolak dari 
hal tersebut, Kementerian Kehutanan merumuskan 
kegiatan penyediaan bibit berkualitas yang berbasis 
pemberdayaan masyarakat, yaitu program Kebun Bibit 
Rakyat (KBR). Tahun 2017,  BPDASHL Brantas Sampean 
membuat KBR sebanyak 45 Unit. Dengan adanya KBR 
ini, masyarakat memperoleh keuntungan ganda, yaitu 
tersedianya bibit dengan kualitas baik dan harga murah, 
serta adanya pemasukan penghasilan bagi kelompok 
tani penyelenggara KBR sehingga meningkatkan taraf 
hidup anggota kelompok tani.

Gambar 5.Before After Hutan Kota Trenggalek

Gambar 7. Kegiatan Kebun Bibit Rakyat 
di Kabupaten Pamekasan

Gambar 6. Kegiatan Kebun Bibit Rakyat 
di Kabupaten Banyuwangi
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4)       Pembangunan Hutan Mangrove 
Maksud dan tujuan rehabilitasi kawasan 

sempadan pantai dan mangrove adalah untuk 
mengembalikan keberadaan vegetasi daerah pesisir/
pantai sehingga mampu berfungsi sebagai wilayah 
perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi laut serta 
bencana alam. Keberhasilan rehabilitasi dan pelestarian  
ekosistem mangrove dan sempadan pantai tidak lepas 
dari peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat 
dan arti pentingnya mangrove bagi perlindungan 
wilayah pantai, juga sebagai upaya penyelamatan 
sumber penghidupan masyarakat pesisir. 

Salah satu hutan mangrove  yang terpelihara baik 
adalah Hutan Mangrove Tengket, di Kec. Arosbaya, Kab. 
Bangkalan yang dibuat Tahun 2013, dan telah diserahterimakan 
ke pemerintah daerah Tahun 2016 kemarin (Gambar 9.)

5)       Persemaian Permanen (PP)
BPDASHL Brantas Sampean saat ini memiliki 

2 (dua) unit Persemaian Permanen (PP), yaitu PP 
Mojokerto dan PP Jember. PP memproduksi bibit 
tanaman dalam rangka mendukung kegiatan RHL. 
Kapasitas produksi bibit dari Persemaian Permanen 
Tahun 2017 adalah sebanyak 3.250.000 batang, 
diharapkan mampu menunjang pemenuhan bibit 
untuk wilayah Jawa Timur. Pemberian bibit secara gratis 
kepada masyarakat dengan syarat mudah, diharapkan 
mampu menumbuhkan minat tanam masyarakat 
umumnya, serta mampu membantu mengurangi 
biaya bagi petani yang akan mengusahakan lahannya 
untuk tanaman kayu (MPTS), sekaligus dalam rangka 
pemulihan kondisi DAS.

6)       Penanaman di Sempadan Sungai
Penanaman di sempadan sungai dimaksudkan 

untuk melindungi lingkungan sungai dari kegiatan 
yang mengganggu kelestarian fungsi sungai, antara 
lain: mencegah terjadinya longsor, mencegah erosi, 

Gambar 11. Papan nama Persemaian Permanen Mojokerto

Gambar 10. Kegiatan penyiraman  di PP Jember

Gambar 8. Kegiatan KBR di Desa Rek 
Kerrek, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan

Gambar 9. Kondisi Before After Hutan 
Kota Tengket, Arosbaya di Kab. Bangkalan
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meningkatkan kualitas air sungai; dan menekan 
terjadinya pendangkalan sungai. Kegiatan ini baru 
dilaksanakan pada Tahun 2017 berlokasi di Kabupaten 
Nganjuk (70 Ha) dan Malang (10 Ha), yaitu penanaman 
tanaman kayu-kayuan dengan jenis antara lain:  Mahoni, 
Sengon dan Bambu serta tanaman MPTS dengan jenis 
antara lain:  Sukun, Cengkeh, Alpokat dan Matoa.  
Pemilihan jenis tanaman RHL di sempadan sungai 
disesuaikan dengan kondisi ekosistem masing-masing 
sungai, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

7)       Pelestarian Sumber Mata Air
Untuk menghindari kerusakan daerah sekitar 

mata air dan daerah imbuhan air tanah, salah satu 
upaya yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan 
penanaman pohon untuk peningkatan kapasitas 
imbuhan air tanah melalui program rehabilitasi 
terhadap mata air. Kegiatan pelestarian sumber mata 
air dengan penanaman di daerah imbuhan air tanah 
seluas 80 Ha dilakukan Tahun 2017 berlokasi Kab. 
Malang, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk dan Tahura 
R. Soerjo. 

8)       Pembuatan Sumur Resapan Air (SRA)
Tujuan pembangunan Sumur Resapan Air 

adalah untuk mengurangi aliran permukaan dan 
meningkatkan air tanah sebagai upaya untuk 
mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi sistem 
tata air DAS sesuai dengan kapasitasnya. Pembuatan 
SRA Tahun 2017 dilaksanakan BPDASHL Brantas 
Sampean 5 (Lima) Kabupaten dan 1 (Satu) kota, yaitu 
Kabupaten Malang, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, 
Mojokerto dan Kota Batu sebanyak 1.250 (Seribu dua 
ratus lima puluh) unit. 

9)       Pembuatan Dam Penahan (DPn) dan Gully  
           Plug (GP)

Tahun 2017 BPDASHL Brantas Sampean 
memfasilitasi pembuatan Dam Penahan sebanyak 282 
Unit dan Gully Plug sebanyak 1.107 Unit. Pembuatan 
DPn bertujuan untuk mengendalikan endapan/
sedimentasi dan aliran air permukaan (run off) dari 
daerah tangkapan air dibagian hulu. Gully Plug (GP) 
adalah upaya teknik konservasi tanah untuk mencegah/
mengendalikan erosi jurang agar tidak meluas 
dan berkembang sehingga merusak lingkungan 
sekitarnya. Pembangunan gully plug bertujuan untuk 
memperbaiki lahan yang rusak berupa jurang/parit 
akibat gerusan air guna mencegah terjadinya jurang/
parit yang semakin besar.

Dalam jangka panjang, yang terpenting adalah 
upaya mewujudkan kemandirian dan kemampuan 
masyarakat dalam pelaksanaan RHL. Otonomi daerah 
hendaknya dilihat sebagai upaya memandirikan 
masyarakat, meski di masa lalu di era sentralisasi, 
banyak kegiatan yang bersifat memperlemah 
kemandirian. Berbagai kegiatan pemanfaatan SDA 
dalam DAS perlu dilindungi dengan aturan-aturan 
yang berlaku di masyarakat, untuk tujuan akhir “DAS 
Sehat, Masyarakat Sejahtera”.

Gambar 12. Bangunan Gully Plug dan Dam Penahan (DPn) 
di Kabupaten  Blitar
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Berbicara Taman Wisata Alam (TWA)  Kawah 
Ijen telah diproyeksikan dalam Rencana 
Pengelolaan Jangka Panjang Tahun 2001 

s/d 2025 untuk  pengembangan ekowisata. Selain 
itu kawasan ini juga menjadi role model Balai 
Besar KSDA Jawa Timur yaitu melalui program 
pengelolaan wisata alam berbasis partisipatif 
dengan pelibatan masyarakat sekitar kawasan, 
swasta dan pemerintah daerah.

Secara administratif TWA Kawah Ijen terletak 
di dua kabupaten yaitu Kabupaten Bondowoso 
dan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 
Sedangkan secara administrasi pengelolaan berada 
di bawah Seksi Konservasi Wilayah V Banyuwangi, 
Bidang KSDA Wilayah III Jember.  TWA Kawah Ijen 
memiliki keunikan atraksi wisata alam berupa: 
pemandangan pegunungan, danau kawah, 
fenomena blue fire dan penambangan belerang 
tradisional. Fenomena blue fire yang hanya ada dua 
di dunia yaitu di Islandia dan Kawah Ijen, membuat 
kawasan ini semakin banyak dikunjungi oleh 
wisatawan baik lokal maupun internasional setiap 
tahunnya. 

Dalam hal pembangunan wisata alam aspek 
yang paling penting dilakukan adalah evaluasi 
pengelolaan wisata alam itu sendiri. Kepuasan 
pengunjung (tourists satisfaction) merupakan 
salah satu parameter untuk mengevaluasi dan 
meningatkan kinerja pengelolaan wisata serta 
memainkan peran penting dalam perencanaan 
dan pemasaran produk dan jasa wisata (Yooshik 
dan Muzaffer,2003). Pizam et al, 1978 menyatakan 
bahwa kepuasan pengunjung merupakan hasil dari 
interaksi antara pengalaman pengunjung di lokasi 
tujuan dengan harapan yang mereka inginkan. 

Pengelolaan hutan wisata juga bergantung 
bagaimana persepsi yang dirasakan oleh 
pengunjung sehingga untuk meningkatkan 

pengelolaannya diperlukan pertimbangan 
persepsi pengunjung terhadap pengelolaan 
wisata tersebut (Daily, 2000; Schnurr and Holtz, 
1998) dikutip dalam Petrosillo et al. (2007). Metode 
Importance Performance Analysis (IPA) telah 
menunjukkan kemampuan untuk menyediakan 
informasi baik kepuasan dan alokasi sumber daya 
untuk pengelolaan yang lebih efisien termasuk 
di bidang wisata (Wade and Eagles, 2003). Untuk 
mendapatkan persepsi pengunjung terhadap 
pengelolaan wisata alam di TWA Kawah Ijen,  telah 
dilakukan pengumpulan data melalui kuisioner 
yang melibatkan sebanyak 120 responden, 
terdiri dari 60 pengunjung mancanegara dan 60 
pengunjung lokal. Untuk persepsi performance 
pengelolaan diberikan bobot  1 (sangat buruk) 
sampai 5 (sangat bagus) dan untuk importance 
atau harapan dari 1 (sangat tidak penting) sampai 
5 (sangat penting)

Aspek/atribut pengelolaan yang dilakukan 
evaluasi yaitu sebagai berikut: 
1).   Low level of crowdedness,  
2).   Accessibility (a. akses jalan ke lokasi dan b. 

     hiking track), 
3).  Staff service yaitu pelayanan petugas kepada 

pengunjung (pelayanan tiket dan pemberian 
informasi kepada pengunjung), 

4). Kebersihan yaitu rendahnya sampah yang  
ditemukan di seluruh area TWA Kawah Ijen, 

5). Fasilitas yaitu sarana prasarana yang secara 
mendasar diperlukan pengunjung (a. toilet 
umum, b. tourist information center, c. 
camping ground, d. food court, e. area parkir, f.  
shelter/rest area, g. keamanan  sekitar kawah), 

6).   Pendidikan lingkungan, 
7).   Penerimaan penambang belerang, 
8).   Kelayakan harga tiket masuk dan  
9). Keramahan guide. Berikut adalah diagram 

Oleh : Agus Ariyanto – PEH Pertama BBKSDA Jatim

Pengembangan Ekowisata Di Taman Wisata Alam Kawah Ijen 
Melalui Pendekatan Persepsi Pengunjung (Importance Performance Analysis)

Dan Progress Role Model 
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IPA pengunjung lokal dan pengunjung 
mancanegara terhadap aspek pengelolaan 
TWA Kawah Ijen. 

 IPA Pengunjung Mancanegara

IPA Pengunjung Lokal

Dari diagram IPA tersebut di atas dapat 
dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) aspek 
pengelolaan yang berbeda pada kedua kuadran IPA 
tersebut di atas.
- Pengunjung internasional menempatkan atribut 

low level of crowdedness (1) pada kuadran II 
(concentrate here), sedangkan pengunjung 
domestik menempatkan aspek tersebut pada 
kuadran 3 (low priority). Hal ini menjelaskan 
bahwa pengunjung internasional menganggap 
aspek low level of crowdedness sebagai salah 
satu atribut yang perlu untuk segera dibenahi. 
Sedangkan responden domestik menyatakan 
atribut low level of crowdedness merupakan 
atribut dengan prioritas rendah untuk diperbaiki.

- Aspek hospitality of guide (9) pada IPA pengunjung 
internasional terletak pada kuadran I (keep up the 
good work), kemudian pada responden domestik 
terletak pada kuadran IV (possible overkill). 
Responden internasional menilai performance 
hospitality of guide sudah bagus sehingga perlu 
dipertahankan kinerjanya. Sedangkan responden 
domestik menilai hospitality of guide sebagai 
suatu hal yang tidak terlalu penting sehingga 
organisasi lebih baik mengalokasikan sumber 
daya pada aspek lain yang memiliki prioritas lebih 
tinggi.

- Aspek pada kuadran II merupakan atribut yang 
dianggap penting bagi pengunjung akan tetapi 
kinerja pengelolaan dinilai belum memuaskan 
sehingga organisasi perlu mengalokasikan 
sumber daya untuk meningkatkan performa 
atribut pengelolaan dalam kuadran ini. Berikut 
adalah atribut pengelolaan wisata alam yang 
terletak pada quadran II beserta persentase 
tingkat kesesuaian dan tingkat prioritas perbaikan 
sebagaimana tabel berikut.

Berdasarkan hasil evaluasi baik dari 
pengunjung internasional maupun pengunjung 
lokal menunjukan bahwa kinerja pengelolaan 
wisata alam di TWA Kawah Ijen masih rendah. 
Hal ini dapat ditunjukan oleh persentase tingkat 
kesesuaian antara importance dan performance 
pada attribute pengelolaan yang masih rendah 
(<100%).

Kode Atribut 
Pengelolahan

Tingkat 
Kesesuaian (%)

Tingkat 
Prioritas

Int’l Domestic Int’l Domestic

5a. Toilet Umum 
Public toilet

50.97 70.16 1 6

5b.
Tourism 
information 
center

52.96 67.07 2 3

5f. Shelter 53.13 61.43 3 1

4 Cleanliness 58.82 67.87 4 4

6 Environmen-
tal education

66.67 67.00 5 2

5g.
Security at 
point 
attraction

67.06 72.24 6 7

1 Low level of 
crowdedness

68.9 7

5d. Food court 69.44 73.3 8 8

3 Staff service 70.36 67.89 9 5
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Berdasarkan hasil Importance Performance 
Analysis maka dalam pengembangan ekowisata di 
kawasan TWA Kawah Ijen, pengelola harus fokus 
pada perbaikan dan menekankan aspek utama yang 
menjadi konsep ekowisata: 

a. Perbaikan fasilitas dan layanan bagi pengunjung
Pengelola harus berkosentrasi pada fasilitas 
serta layanan yang terletak pada kuadran II yang 
memerlukan perbaikan segera yaitu : kecukupan 
dan kebersihan toilet umum, tourism information 
center, kebersihan kawasan, shelter pada jalur 
pendakian, fasilitas keamanan sekitar kawah, 
pembenahan kondisi warung makan dan layanan 
petugas kepada pengunjung.

b. Memperhatikan level of crowdedness
Perubahan bentuk wisata yang mengarah ke mass 
tourism dapat mengancam kelestarian lingkungan 
TWA Kawah Ijen. Hal ini diindikasikan berdasarkan 
persepsi baik pengunjung mancanegara maupun 
lokal terhadap tingkat low level of crowdedness 
yang rendah. 

Kepadatan pengunjung juga dapat 
menyebabkan gangguan, kemarahan dan 
perilaku lain yang akan mengurangi kenyamanan 
wisatawan yang mencari suasana tenang dan 
kenyamanan di alam. Banyak dampak negatif 
akan terjadi pada ekosistem jika daya dukung 
telah terlampaui. Pengunjung dalam jumlah besar 
dapat mengganggu siklus perkembangbiakan 
hewan dan mengubah perilaku alami mereka 
(Finnesey 2015).  Menurut Wood (2002), salah satu 
peran pengelola dalam pengembangan ekowisata 
yaitu untuk menghindari keramaian pengunjung 
serta ekploitasi alam yang berlebihan. Untuk 
mengurangi kepadatan pengunjung pengelola 
dapat menerapkan  quota masuk, tentunya hal 
ini harus didasarkan pada study carryng capacity 
kawasan tersebut. 

c. Penyediaan program pendidikan lingkungan 
Pendidikan lingkungan tidak dapat dipisahkan 
dari ekowisata. Menurut Weaver and Lawton 
(2007) pendidikan lingkungan merupakan salah 
satu standar yang harus diimplementasikan dalam 
pengembangan ekowisata. Pengelola TWA Kawah 
Ijen perlu menyediakan program pendidikan 
lingkungan melalui kegiatan interprestasi untuk 
meningkatkan kesadaran pengunjung tentang 
konservasi. Sander (2010) menyatakan bahwa 
melalui program pendidikan lingkungan dapat 

mengurangi dampak negatif pada ekowisata serta 
menciptakan kesadaran dan motivasi pengunjung 
sehingga mereka dapat mendukung pelestarian 
lingkungan dan perbaikan sosial, baik di lokasi 
wisata maupun setelah kembali kelingkungannya.

d. Pelibatan masyarakat lokal 
Manfaat yang paling penting dari perencanaan dan 
implementasi ekowisata adalah untuk mendorong 
pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Hal 
ini termasuk membuka kesempatan kerja dan 
usaha serta memberikan tambahan penghasilan 
melalui pasar yang diciptakan untuk penjualan 
produk lokal termasuk  jasa makanan dan 
minuman (Fennel and Dowling, 2003). Sebagian 
besar manfaat ekonomi dalam ekowisata untuk 
masyarakat lokal adalah perbaikan infrastruktur, 
jasa akomodasi, jasa makanan dan minuman serta 
penjualan souvenir (He et al.,2008).

Progress  Role Model untuk mendukung 
pengembangan ekowisata di TWA Kawah Ijen 

Salah satu program role model Balai Besar KSDA 
Jawa Timur adalah pengelolaan ekowisata berbasis 
partisipatif dengan pelibatan masyarakat sekitar 
kawasan, swasta dan pemerintah daerah. Untuk 
wewujudkan role model tersebut meningkatkan 
pelayanan dan kepuasan pengunjung maka Balai 
Besar KSDA Jawa Timur telah mengimplementasikan 
kegiatan sebagai berikut:
1). Pembangunan sarpras pendukung  wisata yang 

telah dibangun pada tahun 2017 antara lain : 
 Pembangunan pagar depan 
 Penataan lahan parkir 
 Pembangunan pos pemeriksaan karcis 
 Pembangunan loket karcis 
 Pembangunan Shelter 
 Pembangunan pos kesehatan 
 Pembangunan pendopo/tempat perapian 

dan toilet
 Pembangunan pagar pengaman bibir kawah 
 Penataan camping ground
 Pembangunan ruang interpretasi wisata 
 Pembuatan instalasi jaringan air bersih 
 Pembangunan pondok kerja RKW 18 Kawah 

Ijen 
2). Kajian daya dukung kawasan (Carrying capacity) 

untuk pengaturan pengunjung TWA Kawah Ijen  
serta pembatasan pengunjung secara otomatis 
dengan tiket online.
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3).  Penerbitan Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam 
(IUPJWA) sebanyak 49 pemandu wisata (guide)  
dan 4 jasa makanan minuman 

4). Kerjasama dengan mitra antara lain  BNI, Jarum 
Foundation dan Pemda dalam rangka promosi 
wisata di TWA Kawah Ijen dan peningkatan sarana 
prasarana pengunjung 

5). Pelibatan masyarakat pemegang ijin usaha jasa 
wisata guide dan pedagang dalam pengelolaan 
wisata dan sampah.

6).  Kampanye pengunjung dalam peduli sampah 

Dengan implementasi role model ini diharakan  
dapat terwujud TWA Kawah Ijen sebagai destinasi 
ekowisata andalan di Provinsi Jawa Timur. The distance 
between dreams and reality is called action. Let’s do 
thing for the better nature. 
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Semangat pemerintah untuk mendorong 
kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar 
hutan perlu diapresiasi yang luar biasa. Melalui 

Permen.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang 
Perhutanan Sosial,  Pemerintah memiliki target 12,7 
juta hektar yang harus dibagikan ke masyarakat melalui 
5 (lima) skema perhutanan sosial yaitu skema Hutan 
Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR) serta Hutan Adat dan Kemitraan. Sampai 
bulan Mei 2018 pembagian hutan yang ditargetkan 
selesai tahun 2019 oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum juga tercapai, hal 
ini yang kemudian membuat pemerintah melakukan 
program jemput bola ke daerah untuk melakukan 
sosialisasi  yang melibatkan semua pihak. Salah satu 
provinsi yang memiliki target Perhutanan Sosial adalah 
Provinsi Jawa Timur dengan target seluas 66.779.80 
hektar yang harus selesai pada tahun 2018 dari target 
secara nasional sebanyak 2.887.848.25 hektar . (sumber 
: Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Dirjen 
PSKL KLHK)

Dari target seluas 66.779.80 hektar di Provinsi 
Jawa Timur, sebagian besar masih ditargetkan untuk 
skema HKm seluas 160.00 hektar, Kemitraan  seluas 
23.687.80 hektar dan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan 
Perhutanan Sosial) seluas 24.332.00 hektar, sedangkan 
yang belum ditentukan skemanya seluas 18.600 hektar.

Skema perhutanan sosial yang banyak 
disosialisasikan untuk Jawa Timur merupakan skema 
Hutan Kemasyarakatan dan IPHPS  karena hampir 
keseluruhan hutan di Jawa Timur dikelola oleh Perum 
Perhutani.  Sedangkan untuk skema Hutan Desa, di 
Jawa khususnya Jawa Timur sampai pertengahan 
tahun 2018 berdasarkan informasi Dirjen PSKL KLHK 

belum ada yang mengajukan menjadi Skema Hutan 
Desa. Dalam skema Perhutanan  Sosial, Hutan Desa 
seharusnya menjadi skema yang harus dijadikan 
target percepatan dalam kawasan hutan lindung, 
karena sangat efektif mendorong adanya partisipasi 
masyarakat menjaga hutan lindung dari kerusakan. 
Dalam skema ini pemerintah desa diberikan ruang 
yang lebih luas bersama masyarakat untuk melakukan 
perencanaan, pengelolaan dan pengawasan bersama 
menyelamatkan Hutan Lindung yang masuk dalam 
wilayah administrasi desa. Dengan tujuan tercapainya 
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan 
berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang No 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan.   

Dengan memasukkan hutan lindung menjadi 
target prioritas dalam skema Hutan Desa akan 
mengubah cara pengelolaan kawasan hutan lindung 
yang sebelumnya masyarakat tidak diberikan 
pengetahuan pengelolaan yang baik dalam 
mempertahankan fungsi ekologis hutan. Skema 
hutan desa merupakan salah satu skema yang dapat 
menjamin bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan 
oleh masyarakat dapat dipertanggungjawabkan 
serta diawasi secara bersama oleh seluruh komponen 
masyarakat dan pemerintah desa. Proses pegajuan 
hutan desa diatur dalam Permen.83/Menlhk/Setjen/
Kum.1/10/2016 dan cara pengajuan juga diatur 
melalui Perdirjen Perhutanan Sosial Nomor : P.11/
PSKL/SET/.0/11/2016, sehingga masyarakat bukan 
secara individual dapat mengajukan skema ini tetapi 
melalui pemerintah desa yang membentuk Lembaga 
Pengelola Hutan Desa (LPHD). Dalam skema ini sangat 
jelas bahwa desa memiliki kewenangan bersama 
masyarakat untuk dapat mengelola hutan mulai dari 

Oleh : Amiruddin Muttaqin (Pegiat Hutan Lindung Jawa Timur)

MENDORONG HUTAN LINDUNG MENJADI HUTAN  DESA 
Melalui Program Perhutanan Sosial di Jawa Timur
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perencanaan sampai pengelolaan hasil.  Hutan Desa 
akan memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat 
sekitar hutan yang selama ini dikategorikan miskin 
untuk bisa mendapatkan hak dan jaminan ekonomi 
melalui koperasi ataupun Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) yang dikelola secara mandiri.

Dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 
dijelaskan terkait hutan lindung yang mempunyai 
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah. Hal ini diharapkan mulai 
dari perencanaan, pengelolaan dan pengawasannya 
harus lebih prioritas serta melibatkan masyarakat 
sekitar hutan sebagai penerima manfaat, sehingga 
pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung harus 
sesuai dengan fungsi yang sudah diatur supaya dapat 
mengurangi beban kerusakan lahan kritis kawasan 
hutan lindung di Jawa Timur. 

Di Jawa Timur beberapa hutan lindung masih 
dipertahankan oleh masyarakat setempat karena sudah 
memiliki kesadaran yang cukup tinggi terkait dengan 
fungsinya, tidak sedikit sudah muncul partisipasi dan 
inisiatif masyarakat untuk terus menjaga kelestariannya. 
Keberadaan hutan lindung sebenarnya disadari oleh 
masyarakat telah memberikan keuntungan ekonomi 
yang sangat tinggi. Namun di beberapa wilayah 
di Jawa Timur, pengelolaan hutan lindung tidak 
memperhatikan aspek ekologisnya, melainkan hanya 
mengejar keuntungan. Banyak dijumpai pengelolaan 
hutan lindung yang buruk karena tidak memiliki 
perencanaan dan pengetahuan tentang fungsi hutan 
lindung itu sendiri. Dalam pengelolaan hutan lindung 
di Jawa Timur masyarakat pinggir hutan yang sangat 
menggantungkan kehidupannya dengan hutan serta 
sekolah- sekolah sekitar hutan tidak pernah dilibatkan 
secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan 
hutan lindung yang baik. Sehingga tidak jarang 
banyak masyarakat sekitar hutan yang tidak memiliki 
kepedulian terhadap pengelolaan hutan lindung.

Dalam data laporan Informasi Kinerja Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2016  menyebutkan luasan lahan di 

hutan lindung yang masuk dalam kategori sangat 
kritis mencapai 29,460.88 hektar dan hutan produksi 
mencapai 153.671 hektar yang banyak disebabkan 
oleh alih fungsi hutan sebagai pertanian, perambahan 
kayu, perburuan satwa dan pertambangan yang 
masuk dalam kegiatan illegal. Kurangnya pengawasan, 
sosialisasi secara intensif dan perencanaan pengelolaan 
hutan lindung oleh pengelola hutan di Jawa Timur 
menjadi salah satu pemicu buruknya komunikasi 
masyarakat terhadap aparat pengelola hutan yang juga 
kerap menjadi pemicu munculnya konflik antara aparat 
dengan masyarakat terkait dengan pemanfaatan 
kawasan hutan lindung.

Dengan program Perhutanan Sosial yang 
dicanangkan Presiden melalui KLHK, sudah seharusnya 
masyarakat desa yang selama ini memiliki kepedulian 
terhadap hutan lindung diberikan apresiasi untuk 
dapat mengelola dan menikmati hasil hutan yang 
dikelola oleh masyarakat setempat secara mandiri dan 
berkelompok melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa 
(LPHD) untuk tujuan kesejahteraan masyarakat desa. 

Dalam Program Perhutanan Sosial, Pemerintah 
harus banyak melihat fakta – fakta di lapangan terkait 
buruknya tata kelola hutan dan konflik yang terjadi 
di hutan lindung. Dengan memberikan prioritas 
dan akses terhadap desa untuk bisa mengelola dan 
mengatur hutan lindung yang masuk dalam wilayah 
administrasi desa, akan memberikan kepercayaan 
masyarakar terhadap keseriusan Pemerintah dalam 
program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan 
lingkungan dan dinamika sosial.

Dengan menjadikan hutan lindung sebagai Hutan 
Desa diharapkan pengelolaan hutan di Jawa Timur 
bisa menjadi lebih baik dan terkontrol. Pemerintah 
Desa dan LPHD menjadi kunci dalam pengelolaan 
dan pengawasan hutan karena memiliki kewenangan 
dalam pengelolaan bersama masyarakat. Sehingga 
ketika terjadi konflik dalam kawasan hutan lindung, 
LPHD memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 
konflik dengan mengedepankan azas musyawarah 
desa. 
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A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan 
khususnya Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo 
serta pengembangan potensinya, serta dalam rangka 
Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN), Hari 
Bhakti Rimbawan, Hari Cinta Puspa Satwa Nasional 
(HCPSN) dan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 
Tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 
mengadakan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI). Lomba 
Karya Tulis Ilmiah ini merupakan even tahunan yang 
diselenggarakan oleh Bidang Pemantapan Kawasan 
Hutan dan Konservasi Alam (PKHKA), khususnya Seksi 
Konservasi dan Wisata Alam (KWA).

Lomba Karya Tulis Ilmiah ini dibiayai dari Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 
Nomor :  914/187/203.2/2017, Tanggal 15 Desember 
2017.

B. Maksud Dan Tujuan
Maksud dilaksanaannya kegiatan Lomba Karya 

Tulis Ilmiah ini adalah memberikan apresiasi dan 
menggerakkan semua lapisan masyarakat umum 
serta masyarakat di lingkungan sekolah/kampus, 
untuk ikut berperan dalam upaya pemanfaatan dan 
pengembangan potensi Tahura Raden Soerjo di Jawa 
Timur.

Sedangkan tujuannya adalah supaya pemerintah 
memperoleh masukan maupun ide untuk pemanfaatan 
dan pengembangan potensi Tahura Raden Soerjo ke 
depannya.

C.   Kriteria Peserta dan Tema
  Lomba Karya Tulis ditujukan bagi semua 

lapisan masyarakat sebagai peserta, namun 
pembatasan harus dilaksanakan  sesuai dengan 
keterbatasan biaya, waktu dan sumberdaya lain 
yang tersedia. Lomba Karya Tulis dibagi menjadi 3 
kategori peserta dengan Tema sebagai berikut :

a. Kategori Pelajar SMA/Sederajat : “Peran pelajar 
dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan 
potensi Tahura Raden Soerjo”.

b. Kategori Mahasiswa : “Peran mahasiswa dalam 
upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi 
Tahura Raden Soerjo”.

c. Kategori  Masyarakat Umum : “Peran masyarakat 
dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan 
potensi Tahura Raden Soerjo”.

D. Pelaksanaan
Lomba ini dilaksanakan mulai dari tanggal 6 

Februari 2018 (tanggal surat pengumuman) sampai 
dengan tanggal 2 April 2018 (batas akhir sampainya 
berkas Lomba di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 
Timur).

Setelah batas akhir waktu pengumpulan, panitia 
menerima 134 Karya Tulis, yang terdiri dari :
a. Kategori Pelajar SMA / Sederajat 69 tim,
b. Kategori Mahasiswa 40 tim, serta
c. Kategori Masyarakat Umum 25 tim.

Dari ketiga kategori tersebut, ada 6 tim yang 
persyaratan berkas karya tulisnya kurang lengkap, 
sehingga tidak bisa dinilai.

Semua Karya Tulis Ilmiah yang diterima panitia, 
kemudian dinilai oleh Tim Juri yang terdiri dari :
1. Bapak Dr. Luchman Hakim, S.Si., M.Agrsc., Ph.D. 

(Universitas Brawijaya Malang).
2. Drs. Daryono Budi Santoso, M.M. (Kepala UPT 

Tahura RADEN SOERJO).
3. Ibu Novita Kartika Indah, S.Pd, M.Si. (Universitas 

Negeri Surabaya).

Dari hasil penilaian oleh Tim Juri, maka diperoleh 
18 kelompok finalis, dimana masing-masing kategori 
terdiri dari 6 finalis.

Selanjutnya, Para Finalis diundang untuk 
melakukan presentasi Karya Tulis Ilmiahnya di hadapan 
Tim Juri. Presentasi dilaksanakan pada hari Senin s/d 
Rabu Tanggal 7 – 9 Mei 2018 (satu hari untuk presentasi 
satu kategori) yang bertempat di Ruang Rapat Kantor 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jl. Bandara 
Juanda Sidoarjo. Adapun Presentasi dilaksanakan untuk 
mendapatkan Pemenang/Juara yang memperebutkan 
hadiah sebagai berikut :

Berita & Juara
Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Oleh : Iman Kusumah
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No. Juara Judul Penulis Instansi / Asal Nilai

Pelajar SMA / Sederajat

1. I Green Development System : Solusi 
Berkelanjutan Dalam Pengelolaan 
Potensi Tahura Raden Soerjo, Kota 
Batu Berbasis Joint Management

- Alung Kiromul Rizqi 
- Achmad Hanif
- Imaduddin 
- Alfiza Zam Zam 
- Bayu Adji Pratama 
- Farrel Rizky Budiman

SMA Darul Ulum 2 
Unggulan BPPT Jombang

82,03

2. II E-DGe (Ecotourism integrated 
DIY Guides Website of Tahura 
Raden Soerjo) : Strategi Berbasis 
Alternatif Program Interpretasi 
Lingkungan Sebagai Gagasan Inovatif 
Pengembangan Ekowisata Di Tahura 
Raden Soerjo Provinsi Jawa Timur

- Fiqey Indriati Eka Sari
- Millads Anwary Fandiaz
- Shinta Ulwiya

SMA Negeri 1 Pasuruan 81,46

3. III Pemberdayaan Pelajar Dalam Upaya 
Pengembangan Objek Wisata Alam 
Pemandian Air Panas  Sebagai 
Alternatif Kesehatan Melalui Program 
Cangar Healthy Care (Terapi Injak 
Batu, Terapi Ikan, Dan Terapi Sauna) 
Studi Kasus Di Owa Cangar–Tahura 
R.Soerjo

- Denisa Putri Sagasya
- Wahyu Tasya
- Octavisani
- Dinda Devi Eliyanti
- Erlina Dwi Arianti  
- Felixia Sellawati

SMA Wachid Hasyim 2 
Taman Sidoarjo

78,78

4. Harapan I Pemberdayaan Pelajar Dalam 
Mempromosikan Potensi Pariwisata 
Di Taman Hutan Raya Raden Soerjo 
Melalui Pemilihan Duta Wisata (Kang 
Soerjo dan Yuk Soerjo)

- Anas Annafi Bakti
- Darmawan
- Muhammad Aditya
- Azamzami
- Ajrun Azhim Al’ashal

SMA Darul Ulum 1 
Unggulan BPPT Jombang

78,22

5. Harapan II Model pengembangan OWA Cangar 
Tahura Raden Soerjo melalui kegiatan 
Gaun Impian Gogle (tangga daun, 
kayu impian dan pigora jungle)

- Muhammad Rizki Al- Toriq                     
- Reyhan Firman
- Saputra                                         
- Putri Ayu Licha
- Wardani                                 
- Vina Rosalina                                                      
- Vira Nur Umaimah

SMA Wachid Hasyim 2 
Taman Sidoarjo

76,97

6. Harapan III Penanganan Kebakaran Tahura Raden 
Soerjo Dengan Memanfaatkan Potensi 
Hidrologi Melalui Sistem AF2SM 
(Automatic Forest Firefighter With 
Sprinkler Method)

- Ericka Mega
- Gustiana
- Merdikaningrum
- Irsyad Robby Adawy

SMA Negeri 2 Ponorogo 76,86

a. 6 paket hadiah uang tunai untuk masing-masing 
kategori Lomba Karya Tulis Ilmiah, dimana Juara I, 
II, III, Harapan I, Harapan II dan Harapan III secara 
berurutan sebesar Rp 5.000.000,-, Rp 4.000.000,-, 
Rp 3.500.000,- Rp 2.500.000,-, Rp 2.250.000,- dan Rp 
1.750.000,- (Total hadiah Rp 57.000.000,- dan pajak 
ditanggung Pemenang).

b. Khusus untuk Juara I, II dan III dari masing-masing 
kategori, mendapatkan Piala / Trophy.

c. Kepada Juara dan semua peserta, juga diberikan 
sertifikat.

E. Pemenang / Juara
Setelah Finalis melakukan Presentasi dan dinilai 

oleh Tim Juri, maka diperoleh siapa saja yang menjadi 
Juara. Berikut ini adalah hasil nilai, judul beserta Tim 
yang menjuarai Lomba Karya Tulis Ilmiah.
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Masyarakat Umum

1. I Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Memaksimalkan Kawasan Tahura 
Raden Soerjo Melalui Progam TOWAC 
(Transportasi Obyek Wisata Alam 
Cangar) Berbasis CT – Pass (Cangar 
Trans Pass)

- Yuni Purwanti
- Rahmad Sugianto

Sidoarjo 81,07

2. II Relokasi Pelepasan Satwa Burung 
Hasil Kegiatan Fang Sheng Umat 
Buddha Kota Malang Guna 
Mengoptimalkan Konservasi Satwa 
Burung Di Taman Hutan Raya (Tahura) 
Raden Soerjo

- Abdul Nurul Hadi SMA BSS (Brawijaya Smart 
School) Malang

80,22

Mahasiswa

1. I Cryopreservation Bank sebagai Upaya 
Konservasi Plasma Nutfah Potensi 
Taman Hutan Raya Raden Soerjo

- Humairah Azzahra
- Latifatoel Chilmi
- Qurrotu A’yun M. A.
- Laily Rachmah F.

Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabay

81,23

2. II Eco Edu Care : Optimalisasi Potensi 
Wisata Edukasi dan Konservasi 
Serangga Di Tahura R. Soerjo 
Melalui Pemberdayaan Warga 
Dengan Pembuatan Insektarium 
dan Embedding Serangga Berbasis 
Ecosociopreneur

- Hanif Ardiansyah
- Nasution
- Elok Sukmarani
- Tartiyana Rahayu
- Krisna Mangaji
- Janawara

Universitas Brawijaya 
Malang

80,74

3. III Pengembangan Wisata Hutan Bambu 
Berbasis Eco Edu Tourism Di Taman 
Hutan Raya Raden Soerjo Pacet, 
Mojokerjo

- Bambang Prastyo
- Eka Selvi Anggraeni
- Madina Dwi Panuntun
- Norlaili Isnaini
- Rohmat Eko Santoso

Universitas Gadjah Mada 80,67

4. Harapan I “Rasbee-Farm” Konsep Wisata Edukasi 
Peternakan Lebah Trigona sp. sebagai 
Sentra Produksi Propolis dalam Upaya 
Peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
di Taman Hutan Raya Raden Soerjo

- Much. Habiburrochman    
- Dwi Puji Lestari      
- Isramiaty Nurma Sari     
- Nur Fitrianingsih

Universitas Brawijaya 
Malang

77,82

5. Harapan II Mendesain Eksistensi Peran 
Mahasiswa pada Implementasi 
Tri Dharma untuk Mendukung 
Pemanfaatan dan Pengembangan 
Potensi Tahura Raden Soerjo Berbasis 
Sistem PAR

- Andre Pupung D.
- Novia Faridatus S.
- Akmal Ilham
- Baharsyah

Universitas Airlangga 
Surabaya

76,82

6. Harapan III “BEEB-MYGRASS EDUFORESTRY“ 
Konsep Sentralisasi Peternakan 
Sarang Semut Merah, Bombyx 
Mori dan Lebah Trigona Sp. Sebagai 
Pengolahan Hasil Produksi Berbasis 
Agroniaga yang Dikombinasikan 
dengan Agroforestry and Agroniaga 
sebagai Upaya Pengembangan Tahura 
Raden Soerjo

- Mohammad Sya’roni
- Muhammad Andika
- Yudha H.
- Wahyu Alief Fazrien
- Ervin Kusuma Dewi R.
- Garnis Mubarokah

Universitas Brawijaya 
Malang

76,13
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F. Pemberian Hadiah
Kepada Juara I dari Semua kategori, hadiah 

berupa Trophy akan diserahkan langsung oleh Bapak 
Gubernur Jawa Timur pada Upacara Peringatan Hari 
Ulang Tahun (HUT) RI pada Tanggal 17 Agustus 2018 di 
Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya. Tentunya 
ini akan menjadi kebangaan tersendiri bagi Peserta 
yang menjadi Juara I maupun kebanggan bagi Panitia, 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan kepada Juara lainnya (Juara II s/d 
Harapan III), Hadiah telah diserahkan oleh Panitia dan 
Dewan Juri di Ruang Rapat Kantor Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur, Jl. Bandara Juanda Sidoarjo, 
tempat di mana Presentasi Final LKTI dilaksanakan.

G. Penutup
Kami mengucapkan selamat kepada para 

pemenang / juara. Diharapkan kegiatan lomba 

ini menjadi wadah penelitian, penerapan aplikasi, 
penyuluhan, sosialisasi dan pemberian apresiasi untuk 
menggerakkan  semua lapisan masyarakat umum dan 
masyarakat di lingkungan kampus / sekolah. Sehingga 
upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi 
Tahura Raden Soerjo semakin baik dan terarah.

Teruslah berkarya,  jangan hanya berhenti sampai 
di sini. Karena ini bukanlah akhir dari usaha yang 
kita lakukan, melainkan ini adalah awal dari upaya 
pemanfaatan dan pengembangan potensi Tahura 
Raden Soerjo di Jawa Timur.

Mewakili Panitia, kami mohon maaf atas segala 
kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan Lomba 
Karya Tulis Ilmiah ini. Kepada semua pihak yang telah 
berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima 
kasih. Harapannya, penyelenggaraan Lomba Karya 
Tulis Ilmiah atau even yang serupa di tahun depan, bisa 
dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Semoga…

3. III Difusi Online Forestry Promotion 
Untuk Pengembangan Ekowisata 
Berkelanjutan Di Tahura Raden Soerjo 
Berbasis Sosial Ekonomi Masyarakat

- Muhammad Badrut -Tamam Gresik 79,79

4. Harapan I Real Life Forestry Laboratory, 
Optimalisasi Potensi Tahura Raden 
Soerjo Dalam Mendukung Penguatan 
Pendidikan Sains Di Sekolah 
Menengah

- Ardiani Samti Nur- Azizah
- Mufidatur Rosyidah
- Dianing Eka- Puspitasari
- Iva Nurmawanti
- M. Zainuddin Mz.

Malang 79,34

5. Harapan II Butterfly Paradise : Rekomendasi 
ekowisata unggulan Tahura 
Raden soerjo Berbasis konservasi 
Berkelanjutan

- Umi Fadilah, S.Pd.                                               
- Purbowo, S.Agr.

Jombang 77,18

6. Harapan III Merintis Data Dasar Keanekaragaman 
Hayati Tahura R. Soerjo

- Dewi Sasmita, S.Si.
- Sigit Yudi Nugroho, S.Si.

Yogyakarta 77,13

Foto - Foto

Bapak Kepala Bidang PKHKA (IWAN, S.Hut.,MM.)
mewakili Ibu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur memberikan arahan dan membuka 
Acara Final LKTI
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Juara Kategori SMA / Sederajat berfoto 
dengan Panitia dan Juri

Juara Kategori Mahasiswa

Juara Kategori Masyarakat Umum berfoto 
dengan Panitia dan Juri

Juri :
Bapak Dr. LUCHMAN HAKIM, S.Si., M.Agrsc., 

Ph.D. (Universitas Brawijaya Malang),
Bapak Drs. DARYONO BUDI SANTOSO, M.M. 

(Kepala UPT Tahura RADEN SOERJO),
Ibu NOVITA KARTIKA INDAH, S.Pd, M.Si. 

(Universitas Negeri Surabaya) dan
Moderator (Ibu IRENA ALDIANOVERI, SP, M.Si.)
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1. Pendahuluan
Menyegarkan ingatan kita dengan makna Hari 

Bakti Rimbawan Ke-35 dan Hari Hutan Internasional 
yang bertemakan “Melalui Bakti Rimbawan Kita 
Tingkatkan Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup 
Untuk Kesejahteraan Rakyat”, yang biasa kita peringati 
dan kita rayakan secara nasional pada tanggal 16 Maret 
2018, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga menyelenggarakan 
peringatan dimaksud pada tanggal 16 Maret dan 22 
Maret 2018 yang dilaksanakan di lapangan upacara 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan dipimpin 
langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Timur.  Tema peringatan Hari Bhakti Rimbawan Ke 35 
Tahun 2018, adalah “Melalui Bakti Rimbawan dan Hari 
Hutan Internasional Kita Tingkatkan Pengelolaan Hutan 
dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat”. 
Tema tersebut mengajak kita semua para rimbawan 
untuk memperkokoh jiwa korsa rimbawan Indonesia 
selalu bersatu dan berkomitmen untuk terus berkiprah 
dalam Bakti Negara dan Bangsa untuk meningkatkan 
pengelolaan hutan yang berprinsip pada pelestarian 
lingkungan hidup untuk kesejahteraan rakyat dan 
demi masa depan seluruh bangsa Indonesia. Acara ini 
juga dimeriahkan dengan acara demo bongkar pasang 
senjata oleh Polisi Hutan BBKSDA, Kementerian LH dan 
Kehutanan RI, demo dari Pramuka Saka Wanabhakti, 
pemberian Satya Lencana kepada ASN yang memenuhi 
persyaratan dan penyerahan sertifikat SLK kepada 4 
(empat) kelompok usaha bersama/FMU/KPHR. 

Kegiatan ini bukan hanya Refleksi dan Refreshing 
”make up mind” akan kebersamaan kita dalam keluarga 
besar Rimbawan juga untuk menarik benang merah 
hikmah yang bisa kita jadikan tauladan dan rambu di 
dalam railway kita sehingga menjadikannya pedoman 
dalam menjalankan tugas suci kita, memuji hutan 
rimba dan mengabdi pada negara.

Bertolak dari rimbawan sebagai arsitektur 
ekologi dunia dituntut purna membuat desain 
berdasarkan lingkungan sekitar karena  memiliki  
wawasan lingkungan  dan menerapkan potensi alam 

dengan semaksimal mungkin. Lebih mendasarkan 
lagi arsitektur  ekologi sebagai ecolgical issue agent 
yang membangkitkan kesadaran lingkungan, dimana 
(booster) dari kesadaran terhadap lingkungan akan 
menciptakan bangunan yang nyaman oleh pemilik.  
Keselarasan antara bangunan dengan alam sekitarnya, 
mulai dari atmosfer, biosfer, lithosfer serta komunitas 
menghasilkan kenyaman, keamanan, keindahan nan 
molek serta berdaya tarik besar.

Membentuk insan yang berwawasan lingkungan 
dengan multi pourpose yang mempertimbangkan 
beberapa aspek penting bahwasana sebagai 
panutan masyarakat mengenai pentingnya studi 
lingkungan dalam pembangunan. Memberikan arahan 
pengkarakteran insan yang sesuai dengan lingkungan 
serta budaya sekitar.  Memberikan contoh perletakan 
tapak bangunan tanpa menimbulkan pengaruh negatif 
terhadap lingkungan. Mengikutsertakan masyarakat 
dalam proses pembangunan, sebagai pembelajaran 
serta peningkatan ekonomi hijau.  Memberikan contoh  
pengelolaan serta perawatan bangunan ekologi.  
Mengajak masyarakat untuk dapat memahami cara 
merawat, menggunakan serta memanfaatkan potensi 
dan sumber daya lokal dengan pintar.

Melandasi karakter rimbawan agar selalu dalam 
railway dan memperhatikan roadmap, dengan prinsip-
prinsip ekologis penting antara lain :

Gambar 1.  Pemotongan Tumpeng di Hari Bakti Rimbawan Oleh 
Ibu Kadishut Prov Jatim,

Etika Provesi Rimbawan Modern

Oleh : Herry P. Hariyono
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a. Flutuation, prinsip fluktuasi menyatakan bahwa 
sebagaimana sosok rimbawan yang mampu 
membedakan budaya dan hubungan proses alami. 

b. Stratification, prinsip stratifikasi  menyatakan 
bahwa kita mempunyai organisasi sebagai wadah 
dimana ada tauladan dan muncul keluar dari 
interaksi perbedaan bagian-bagian dan tingkat-
tingkat. Selayaknya organisasi yang penuh dengan 
kompleksitas dan kemudian masuk dalam rule-
play untuk diatur secara terpadu.

c. Interdependence (saling ketergantungan)
Menyatakan bahwa hubungan antara manusia 
dengan bagiannya adalah hubungan timbal 
balik. Peninjau (perancang dan pemakai) seperti 
hal tauladan tidak dapat dipisahkan dari bagian 
bentukan, saling ketergantungan antara bentukan 
insan dan komponen insan yang berperan 
sebagai daya dukung dengan azas berkelanjutan 
sepanjang hidup.

Memperhatikan Eko-arsitektur yang menonjolkan 
arsitektur yang berkualitas tinggi, meskipun kualitas di 
bidang arsitektur itu sulit diukur dan ditentukan, pada 
perkembangannya rimbawan sebagai eko-arsitek 
harus sadar sebagai subyek arsitektur dan konteks 
lingkungannya bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas dari hasil arsitektur dan lingkungannya. Dalam 
perspektif lain dan perkembangannya, lingkungan 
yang dimaksud adalah lingkungan global alami yang 
meliputi unsur bumi, udara, air, dan energi yang perlu 
dilestarikan. Rimbawan sebagai Eko-arsitektur atau 
arsitektur hijau ini dapat disebut juga sebagai insan 
berkarakter yang dengan arsitek hemat energi yaitu 
salah satu tipologi arsitektur yang berorientasi pada 
konservasi lingkungan global alami.

2. Budaya Idealisme Rimbawan Modern
Pada perkembangannya rimbawan sebagai 

green-architect (arsitek hijau),rimbawan adalah subyek 
arsitektur dan konteks lingkungannya bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas dari hasil arsitektur dan 
lingkungannya,yaitu lingkungan global alami yang 
meliputi unsur bumi, udara, air, dan energi yang perlu 
dilestarikan.

Mengingat paradigma berfikir aliran filsafat 
idealisme dalam menentukan kebenaran dan maksud 
dari ide tertinggi tersebut.

Mengetahui implikasi idealisme terhadap 
pendidikan, jika ditinjau dari tujuan pendidikan, 
kurikulum, metode pembelajaran dan evaluasi 
pembentukan budaya rimbawan modern.
Budaya idealisme yang berakar dari aliran ini merupakan 
aliran yang sangat penting dalam perkembangan 
sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat 
barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni 
dari Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita 
itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. 
Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanya 
berupa bayangan saja dari alam ide.

Filosof Aristoteles, menandaskan sifat spiritual 
dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide 
sebagai suatu tenaga yang berada dalam benda-
benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda 
itu. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa budaya yang 
berakar dari idealisme sepanjang masa tidak pernah 
hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan malahan 
satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua 
ahli pikir adalah dasar idealisme ini.

Budaya sebagai pengetahuan budaya lebih 
bersifat  budi-bahasa manusia dan hak azasinya        
(The Humanities), dimana pengetahuan tersebut 
yang mencakup keahlian cabang ilmu (disiplin) seni 
dan filsafat dapat dibagi-bagi lagi kedalam berbagai 
bidang keahlian lain, seperti seni sastra, seni tari, seni 
musik, seni rupa dan lain-lain.

Budaya sebagai ilmu pengetahuan mendasar 
sebagaimana sudah kita tandaskan dalam memahami 
konsep-konsep untuk mengkaji masalah-masalah 
manusia dan kebudayaan.

Masalah-masalah manusia dan kebudayaan 
didekati menggunakan pengetahuan budaya 
(The Humanities).  Kita menggunakan pengertian-

Gambar 2.  Panggung Gembira Peringatan Hari Bakti 
Rimbawan Ke-35 di Jawa Timur.
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pengertian yang berasal dari pengetahuan budaya 
untuk mengembangkan wawasan pemikiran dan 
kepekaan tentang masalah-masalah manusia dan 
kebudayaan.

Dalam pembentukan komponen utama dari 
Pengetahuan Budaya (Humanities) adalah Manusiawi 
yang berbudaya dan halus (fefined).  Berkaitan dengan 
nilai-nilai manusia berbudaya dalam pembentukannya 
dengan berbasis pada ilmu budaya dasar (Basic 
Humanities) tidak untuk mendidik menjadi pakar 
dalam salah satu bidang keahlian dalam pengetahuan 
budaya tetapi memahami konsep-konsep tentang 
masalah-masalah manusia dan kebudayaan dalam 
usaha mengembangkan kepribadian rimbawan 
modern yang idealis.

3. Etika profesional
Rimbawan juga sebagai manusia itu makhluk 

sosial (bermasyarakat) yang terlibat pergaulan antar 
manusia / dalam masyarakat sesuai visi dan misi 
mencapai maksud dan tujuan bersama bahwa semua 
ingin senang, tentram, tenang, tidak terganggu dan 
tidak mengganggu.  Melakukan sesuatu dengan cara 
benar untuk mendapatkan hasil yang terbaik.  Praktis 
mereka menjalankan dan menjaga supaya semua itu 
tetap di dalam railway- nya.  

Upaya itu didukung moral besar bagaimana 
berperilaku benar dan terikat dengan pemenuhan 
cara yang benar dengan mengikuti standar ukuran dan 
nilai yang benar dengan tujuan baik maka kita sudah 
mengabadikan perilaku yang beretika.
Sesungguhnya perilaku yang beretika tidak akan 
lepas dari panduan berbuat baik, rambu-rambu yang 
bersifat mengatur untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya sebagai idealisme supreme.

Beberapa hal yang pengaruhnya terhadap hidup 
kita berkaitan dengan bagaimana rimbawan selalu 
menjalankan kehidupan dengan etika :

- Faktanya kita lakukan rangkaian perilaku sehari-
hari (hidup)

- Etika memberikan orientasi bagaimana kita 
menjalani hidup

- Etika membantu kita untuk mengambil keputusan 
dan bertindak di dalam semua sisi kehidupan
Berkaitan dengan sosio-control.  Yakni sebagai 

sistem nilai dan rambu-rambu hidup bermasyarakat 
yang disebut moralitas.  Nampak di sini ada bedanya 
moralitas dan etika.  Perbedaan yang bisa kita rasakan 
moralitas lebih memperkarakan kondisi apa itu baik, 
apa itu jelek, apa itu benar, apa itu salah

Etika sebagai Ilmu tentang perbuatan baik dan 
buruk manusia, sejauh yang dapat difahami oleh 
fikiran manusia. Tujuan untuk memperoleh konsep 
yang sama tentang penilaian baik dan buruk bagi 
semua kehidupan manusia (dalam waktu dan ruang 
tertentu). Dengan perkiraan justifikasi kebaikan. 
Apakah itu termasuk baik atau buruk dengan beberapa 
kriteria penilaian.  Apa beda baik dan buruk ? Baik 
: bila mendatangkan rahmat senang memberikan 
perasaan senang / bahagia.  Buruk : segala yang tercela 
bertentangan dengan norma yang berlaku dengan 
kriteria penilaian menurut agama, adat kebiasaan, 
intuisi dan evolusi.

 Pengertian Etika (etimologi) berasal dari bahasa 
Yunani adalah “ethos”, yang berarti watak kesusilaan 
atau adat kebiasaan (custom) berkaitan erat dengan 
moral, istilah adi bahasa latin, yaitu “mos” (mires) yang 
berarti juga adat kebiasaan.
Pengertian Ilmiah dari etika lebih detail merupakan 
prinsip-prinsip moral, pedoman perilaku, yang 
merupakan prinsip-prinsip moral yang berpedoman 
pada perilaku. Ilmu watak manusia yang ideal dan 
prinsip-prinsip moral.
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Rimbawan sebagai manusia secara utuh dan 
menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam 
rangka asas keseimbangan antara :
-  Kepentingan pribadi dengan pihak lainnya,
-  Rohani dengan jasmaninya,
-   Sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya.

Kriteria Etika Deskriptif Rimbawan
Nilai dan perilaku rimbawan sebagai manusia 

sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan 
realitas yang membudaya (apa adanya). Telaah kritis 
dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta 
apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya 
(sebagai sesuatu yang bernilai).

Kriteria Etika Normatif Rimbawan.  
Nilai yang menetapkan berbagai sikap dan 

perilaku ideal dan seharusnya dimiliki / dilakukan 
rimbawan sebagai manusia.

Merupakan norma-norma yang dapat menuntun 
agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan 
hal-hal yang buruk.  Norma-norma atau kaidah yakni 
nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau 
patokan untuk bersikap tindak dan berperilaku standar 
yang harus ditaati atau dipatuhi.

 Norma bisa kita tafsirkan sebagai perintah yang 
harus kita laksanakan, yang merupakan keharusan 
bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena 
akibatnya dipandang baik, dan larangan, yang 
merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak 
berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang 
tidak baik.
Norma dalam pergaulan hidup :
-  Norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum
-  Norma-norma umum (non hukum) dan norma hukum
-  Norma pribadi dan antar pribadi.

4. Rimbawan Dan SDG’s.
Tidak lupa visi dan misi universal kita yang sudah 

mengagenda di dalam tujuan bersama rimbawan 
dalam mensukseskan Sustainable Development Goals 
(SDG’s) yang merupakan pembaharuan tujuan dan 
indikator target universal dari Negara anggota PBB 
yang akan membingkai setiap agenda dan kebijakan 
politik negara selama 15 tahun. Pada perkembangan 
lebih lanjut Program SDG’s mengikuti dan memperluas 
pencapaian MDG’s (Millenium Development Goals) 
yang telah disetujui sejak tahun 2001-2016.  Dalam 
kesepakatannya MDG’s telah menjadi titik fokus bagi 
pemerintah di semua negara dalam memerangi 
kemiskinan.  

Sehingga melalui Sustainable Development Goals 
(SDG’s) ini diharapkan seluruh negara akan menuju ke satu 
pencapaian yang kompleks dan berlaku secara keseluruhan.

Dalam dinamika sosio control, ini adalah skenario 
yang lebih khusus dan lebih bermoral dari pada sekedar 
kapasitas rimbawan melaksanakan secara sadar dan 
sangat mendukung tujuan-tujuan yang diharapkan 
dari Program SDG’s (17 Poin Tujuan SDG’s).  Hal tersebut 
mungkin bisa diwujudkan dengan beberapa Action 
Plans sebagai berikut :

1.  Rimbawan mengakhiri segala bentuk 
kemiskinan di manapun.

2.  Rimbawan mengakhiri kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta 
mendorong pertanian yang berkelanjutan.

3.  Rimbawan menjamin kehidupan yang sehat 
dan mendorong kesejahteraan bagi semua 
orang di segala usia.

4.  Rimbawan menjamin pendidikan yang inklusif 
dan berkeadilan serta mendorong kesempatan 
belajar seumur hidup bagi semua orang.

5.  Rimbawan menjamin kesetaraan gender 
serta memberdayakan seluruh wanita dan 
perempuan.

6.  Rimbawan menjamin ketersediaan 
dan pengelolaan air serta sanitasi yang 
berkelanjutan bagi semua orang.

7.  Rimbawan menjamin akses energi yang 
terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan 
modern bagi semua orang.

8.  Rimbawan mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan 
berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh 
dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi 
semua orang.
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9.  Rimbawan membangun infrastruktur yang 
berketahanan, mendorong industrialisasi yang 
inklusif dan berkelanjutan serta membina 
inovasi.

10.  Rimbawan mengurangi kesenjangan di dalam 
dan antar negara.

11.  Rimbawan menjadikan kota dan pemukiman 
manusia inklusif, aman, berketahanan dan 
berkelanjutan.

12.  Rimbawan menjamin pola produksi dan 
konsumsi yang berkelanjutan.

13.  Rimbawan mengambil tindakan mendesak 
untuk memerangi perubahan iklim dan 
dampaknya.

14.  Rimbawan melestarikan dan menggunakan 
samudera, lautan serta sumber daya laut 
secara berkelanjutan untuk pembangunan 
berkelanjutan.

15.  Rimbawan melindungi, memperbarui, serta 
mendorong penggunaan ekosistem daratan 
yang berkelanjutan, mengelola hutan secara 
berkelanjutan, memerangi penggurunan, 
menghentikan dan memulihkan degradasi 
tanah, serta menghentikan kerugian 
keanekaragaman hayati.

16.  Rimbawan mendorong masyarakat yang 
damai dan inklusif untuk pembangunan 
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan 
bagi semua orang, serta membangun institusi 
yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh 
tingkatan.

17.  Rimbawan memperkuat cara-cara 
implementasi dan merevitalisasi kemitraan 
global untuk pembangunan berkelanjutan.

5. Penutup

Rimbawan Bukan hanya mengisyaratkan 
kesadaran berpikir dan merasa berperan aktif dalam 
setiap segi kehidupan dan perkembangan aktual dunia  
internasional.  Beberapa hal urgent Rimbawan modern 
dengan etika profesi :

a. Rimbawan di haulnya pada acara Hari Bakti 
Rimbawan tanggal 16 dan 22 Maret 2018 di 
Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, 
dalam Rangka Hari Kehutanan Nasional dan Hari 
Kehutanan Internasional menyadari arti penting 
Rimbawan di Dunia modern dan di Era Zyber 
Tech.

b. Rimbawan Modern mengerti kebutuhan dunia 
semakin modern dan canggih menguasai sains 
dan teknologi baik berbasis teknologi informatika, 
teknologi mesin, teknologi penerbangan, 
teknologi ulang-alik lebih-lebih pada teknologi 
yang ramah lingkungan (Green /Eco Tech).

c. Rimbawan sebagai insan yang mempunyai 
kesadaran lebih akan arti pohon kehidupan 
dunia yang telah menjadi lambang bersama 
dengan potensi besar daerah membangun 
bersama selalu mengikuti agenda dunia dalam 
berbagai aplikasi program penting sebagaimana 
menyukseskan program SDGs.  
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu wilayah 

dengan megabiodiversitasnya tertinggi dunia. Luas 
areanya yang mencakup 1,3% dari luas daratan dunia, 
Indonesia mempunyai sekitar 11% spesies tumbuhan 
dunia. Keragaman hayati tersebut berupa spesies yang 
belum diidentifikasi dan berhabitat di hutan-hutan, 
sedangkan lainnya terdapat di sekitar lahan pertanian 
dan perkebunan yang menyebarluas di sekitar 17 ribu 
pulau (FWI-GFW, 2001).

Kini, keragaman hayati Indonesia mengalami 
penyusutan yang sangat drastis. Seperti halnya hutan-
hutan yang ada di Indonesia, hutan di Kalimantan 
misalnya. Hutan tersebut merupakan hutan tropis yang 
memiliki keanekaragaman hayati yang sangat terkenal 
di Asia. Tetapi dengan berjalannya waktu hutan 
yang ada di Indonesia mengalami kerusakan akibat 
campur tangan manusia untuk kepentingan individu 
sehingga menyisakan hutan tropis asli sebanyak 20% 
serta mengalami penurunan yang drastis (Primack, 
1992). Untuk memperbaiki keadaan tersebut telah 
diupayakan berbagai cara agar manfaat dan potensi 
keragaman hayati tersebut dapat terus digunakan 
hingga masa yang akan datang. Upaya pelestarian 
keragaman hayati dan habitatnya telah dilakukan 
dalam bentuk hutan lindung, taman nasional dan 
taman hutan raya.

Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo 
adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 
tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, 
jenis asli dan atau bukan asli,yang dimanfaatkan 
bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata 
dan rekreasi (Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, 2018)
Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah 
satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula pengelolaan 
kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman 
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, 
yang menyatukan fungsi perlindungan sistem 
penyangga kehidupan, pemanfaatan secara lestari, 
serta berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang di 
awetkan beserta ekosistemnya.

Cryopreservation merupakan teknik 
penyimpanan sel suatu organisme ataupun materi 
genetika lain menggunakan nitrogen pada suhu 
sekitar -160° sampai -180°C sehingga pembelahan sel 
dan metabolisme sel dapat terhenti untuk rentang 
waktu tak terbatas tanpa menimbulkan perubahan 
pada jaringan atau organ tumbuhan tersebut. Salah 
satu pengaplikasian teknik ini diterapkan pada 
program teknologi inseminasi buatan (IB) pada ternak. 
Keuntungan cryopreservation ialah suatu sel dapat 
disimpan dalam waktu yang tidak terbatas dan dapat 
digunakan kapan saja bila diperlukan. Keuntungan 
tersebut dapat dikembangkan potensinya untuk 
diaplikasikan pada eksplan tumbuhan. 

Kerusakan hutan yang terjadi di dunia khususnya 
di Indonesia dapat dipastikan mencapai 70% hingga 
80% merupakan perbuatan manusia baik yang 
di sengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut 
merupakan problematika yang saat ini masih belum 
maksimal penanganannya. Sedangkan Indonesia 
yang memiliki hutan tropis terdesak oleh negara maju 
untuk menghentikan exploitasi hutan yang digunakan 
dalam keperluan infrastuktur (Supriadi, 2012). Dewasa 
ini penyelesaian kerusakan hutan dilakukan dengan 
penanaman hutan kembali (reboisasi).

Penanaman hutan kembali umumnya dilakukan 
hanya untuk satu jenis tumbuhan saja. Hal tersebut 
mengakibatkan pertumbuhan hutan homogen 
dengan volume yang sangat luas sehingga dapat 
mengakibatkan terbatasnya rantai makanan. Seperti 
yang kita ketahui, penyusun dalam suatu ekosistem 
tidak hanya terdiri dari tumbuhan melainkan juga 
terdiri dari beberapa penyusun lainnya seperti 

Cryopreservation Bank sebagai Upaya 
Konservasi Plasma Nutfah 

Potensi Taman Hutan Raya Raden Soerjo
Oleh : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Mahasiswa Dishut Prov Jatim, Tahun 2018
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organisme-organisme yang ikut serta berperan dalam 
mensukseskan ekosistem tersebut. Oleh karena itu 
banyak peneliti yang menyumbangkan pemikiran 
untuk memperbaiki hutan yang telah rusak dengan 
cara yang lebih efektif. Adapun salah satu cara yang 
dilakukan yaitu dengan medote Cryopreservation. 
Dengan adanya metode ini, penanaman hutan kembali 
dapat dilakukan dengan berbagai jenis tumbuhan. 
Selain itu, metode ini memungkinkan terhentinya 
aktivitas pembelahan sel dan metabolisme sel tanpa 
merusak organ-organ pada eksplan berbagai jenis 
tumbuhan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga 
organisme yang hidup didalamnya dapat beraneka 
ragam. Hal tersebut mendorong kesuksesan ekosistem 
hutan.

Bertumbuhnya kembali eksplan tumbuhan 
setelah Cryopreservation akan berlangsung dari 
hanya sejumlah sel yang mampu bertahan hidup. 
Maka akan dihasilkan tumbuhan yang bebas virus 
dan patogen lainnya (Helliot et al. 2002). Metode 
Cryopreservation ini menggunakan nitrogen cair yang 
dapat ditambahkan secara manual, sehingga dapat 
meminimalisir ketergantungan pada aliran listrik.

Oleh karena itu, dari pemaparan diatas kami akan 
mengangkat penelitian yang berkenaan dengan upaya 
pemanfaatan dan pengembangan potensi Tahura 
Raden Soerjo. Dalam penelitian ini kami mengangkat 
judul “Cryopreservation sebagai Upaya Konservasi 
Plasma Nutfah dan Pengembangan Potensi Taman 
Hutan Raya Raden Soerjo”.

B. Rumusan Masalah
1.  Bagaimana cara-cara melestarikan,memanfaatkan 

dan mengembangkan potensi hutan khususnya 
Tahura Raden Soerjo sebagai kolektor tumbuhan 
alami atau buatan, galur murni dan hasil rekayasa 
genetika menggunakan teknik Cryopreservation 
tumbuhan?

2.  Apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan 
teknik Cryopreservation tumbuhan sebagai salah 
satu upaya pelestarian hutan?

C. Tujuan Penulisan
1.                 Untuk mengetahui cara melestarikan,memanfaatkan 

dan mengembangkan potensi hutan khususnya 
Tahura Raden Soerjo sebagai kolektor tumbuhan 
alami atau buatan, galur murni dan hasil rekayasa 
genetika menggunakan teknik Cryopreservation 
tumbuhan.

2. Untuk mengetahui dampak-dampak yang 
ditimbulkan dari penggunaan teknik 
Cryopreservation tumbuhan sebagai salah satu 
upaya pelestarian hutan. 

D. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan ini terbagi dua: 

1.   Manfaat Teoritis
a.  Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi.

b.  Dapat menambah kajian ilmiah dalam 
pengembangan media pembelajaran.

2.  Manfaat Praktis
a.  Dapat mengetahui cara untuk melestarikan, 

memanfaatkan dan mengembangkan potensi 
hutan khususnya Tahura Raden Soerjo.

b.  Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu 
menjadi cara alternatif yang terjangkau, 
terjamin, berkelanjutan dan modern.

c.  Implementasi dari ide diharapkan mampu 
mengembangkan potensi hutan khususnya 
Tahura Raden Soerjo yang terus-menerus dan 
inovatif.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konservasi Hutan
Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa 

lahan yang didalamnya terdapat sumber daya alam 
hayati yang saling berhubungan satu sama lain dan  
tidak dapat dipisahkan (UU RI. No. 41 tahun 1999 
tentang kehutanan). Hutan menjadi sumber daya alam 
yang memberikan manfaat secara langsung maupun 
tidak langsung bagi manusia. Manfaat secara langsung 
dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai 
industri untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. 
Sedangkan manfaat secara tidak langsung berupa 
keanekaragaman hayati (biodiversity) yang tersebar 
luas, serta sebagai sumber obat-obatan, ekoturisme, 
bank genetik yang hampir tidak terbatas dan lain-lain 
(Jayapercunda, 2002).

Hutan memiliki nilai penting sebagai sumber daya 
hidup manusia. Sumber daya hutan sangat berperan 
penting dalam mendukung pembangunan Nasional, 
baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun 
ekologi. Hutan mempunyai fungsi produksi yang 
memiliki nilai ekonomi seperti kayu, rotan, gaharu dan 
sebagainya. Fungsi ekologi hutan diantaranya adalah 
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menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan 
oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi 
dan banjir, habitat hewan dan sumber keanekaragaman 
hayati yang sangat penting untuk kelangsungan 
hidup manusia. Hutan juga mempunyai fungsi sosial, 
dimana hutan memberikan manfaat bagi masyarakat 
diantaranya sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi 
masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan, sumber mata 
pencaharian, penelitian dan sebagainya. Seiring dengan 
perkembangan zaman, dalam menghadapi globalisasi 
dan adanya proses industrialisasi serta modernisasi, 
akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam 
tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi 
kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan 
hutan sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup.

Hutan memiliki fungsi sebagai pelindung dan 
konservasi, namun dengan seiring berjalannya waktu 
fungsi hutan tersebut semakin menurun. Hal tersebut 
dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu terjadinya 
kerusakan hutan secara alami maupun ada campur 
tangan manusia. Kerusakan hutan yang paling drastis 
terjadi di Kalimantan, hutan tersebut awalnya berupa 
tutupan hutan namun dari tahun ketahun tutupan 
hutan tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 
1950 Dinas Kehutanan Indonesia menerbitkan 
sebuah peta vegetasi Indonesia, didalam peta ini 
menyimpulkan bahwa sekitar 84% luas daratan 
Indonesia masih tertutup oleh hutan primer. Tetapi 
sejak awal 1970-an penebangan hutan mulai terjadi 
penebangan hutan secara besar-besaran sehingga 
dapat mengakibatkan tutupan hutan tersebut 
mengalami penurunan. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk mempertahankan kelestarian hutan 
yaitu dengan memperbaiki keadaan sumber daya yang 
ada didalamnya. 

Adapun bukti tutupan hutan mengalami 
penurunan yang sangat drastis dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini:

B. Tahura Raden Soerjo
Taman Hutan Raya Raden Soerjo merupakan salah 

satu kawasan hutan yang terletak di Desa Tulungrejo, 
Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis berada 
pada 112º 32’ 00” Bujur Timur dan 7º 44’ 30” Lintang 
Selatan. Taman Hutan Raya Raden Soerjo atau yang 
dikenal dengan Tahura Raden Soerjo merupakan 
kawasan yang memiliki plasma nutfah yang sangat 
berlimpah. Kawasan ini memiliki keanekaragaman 
hayati yang sangat tinggi mulai dari kelompok fungi, 
lichen, bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta. 

Pada kawasan ini terdapat tiga tipe vegetasi 
hutan yang relatif baik yaitu hutan alam cemara, 
hutan hujan pegunungan dan padang rumput. Taman 
Hutan Raya Raden Soerjo sering dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat sebagai koleksi tumbuhan 
dan atau satwa yang alami maupun buatan, serta 
dapat dijadikan tempat pariwisata dan rekreasi. Selain 
itu, adanya Taman Hutan Raya Raden Soerjo ini juga 
dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, seperti 
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan 
budaya. Fungsi kawasan konservasi plasma nutfah ini 
perlu dioptimalkan untuk memberikan peran dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional.

Keberadaan plasma nutfah harus dilestarikan 
yang dapat dilakukan secara in situ (didalam habitat) 
dan ex situ (diluar habitat). Pelestarian secara in 
situ dapat berupa kebun raya, kebun koleksi dan 
penyimpanan benih secara in vitro (Wattimena et 
al. 1992). Penyimpanan benih secara in vitro dapat 
berupa penyimpanan jangka pendek (penyimpanan 
dalam keadaan tumbuh) dan penyimpanan jangka 
panjang. Penyimpanan jangka pendek berupa metode 
pertumbuhan lambat, sedangkan penyimpanan 
jangka panjang berupa metode Cryopreservation,  
(Mariska et al. 1996).

Gambar 2.1. Perkiraan keadaan hutan di Kalimantan dari 
tahun ke tahun. (Sumber WWF 2005)

Gambar 2.2 Persentase hutan Kalimantan dari tahun ke 
tahun. (Sumber: WWF, 2005)
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C. Cryopreservation
Cryopreservation merupakan metode 

penyimpanan pada temperatur rendah dalam nitrogen 
cair (-180ºC) yang mana nantinya dengan teknik ini, 
proses metabolisme seperti pembelahan sel terhenti 
pada temperatur ini. Oleh karena itu tumbuhan dapat 
dikonservasi tanpa modifikasi untuk periode yang lama 
dalam volume yang kecil dengan sedikit perawatan 
(Bhojwani dan Razdan, 1983).

Penyimpanan dalam jangka waktu yang 
tak terbatas dapat dilakukan dengan metode 
Cryopreservation. Metode ini dapat dilakukan dengan 
menambahkan  nitrogen secara rutin. Kelebihan dari 
metode ini adalah dapat membuat koleksi berbagai 
eksplan yang meliputi suspensi sel, protoplas, embrio, 
kalus, tunas/ pucuk, serbuk sari hingga biji (Towill dan 
Walters 2000).

Penyimpanan dengan metode Cryopreservation 
tidak memerlukan ruangan yang luas dikarenakan 
penyimpanan bahan tumbuhan dengan jumlah yang 
banyak dapat disimpan dalam tabung nitrogen cair. 
(Tambunan dan Mariska, 2003). Bahan yang disimpan 
dengan metode cryopreservation tidak mengalami 
perubahan genetik dikarenakan metode ini hanya 
memungkinkan terhentinya aktivitas pembelahan sel 
dan metabolisme sel tanpa merusak organ-organ pada 
eksplan berbagai jenis tumbuhan. Eksplan tumbuhan 
yang disimpan secara Cryopreservation dapat 
digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dapat 
digunakan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan 
(bencana alam atau campur tangan manusia) (Sakai, 
1993). Adapun contoh hasil dari cryopreservation 
tersebut adalah sebagai berikut:

 

BAB III
KEGIATAN DAN ANALISIS PEMASARAN

A. Kerangka Berfikir
Keragaman flora di Indonesia tidak hanya 

terkandung dalam jumlah spesies tumbuhan yang 
ada tetapi juga jumlah sub spesies, varietas sampai 
pada keragaman individu dalam populasi baik liar 
maupun domestikasi. Seiring banyaknya kerusakan 
hutan yang terjadi khususnya di Indonesia, kerusakan 
hutan tersebut disebabkan oleh ulah tangan manusia 
yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjaga 
kelestarian hutan dan penyelamatan plasma nutfah 
dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
cryopreservation. Metode ini memberikan dampak 
yang signifikan dalam menjaga kelestarian hutan 
dibandingan dengan cara reboisasi. Jika pelestarian 
hutan menggunakan cara reboisasi itu hanyalah 
dengan satu jenis tumbuhan saja sedangkan yang kita 
ketahui pada saat ini isi didalam hutan tidaklah dengan 
satu jenis pohon saja melainkan berbagai macam 
jenis yang ada didalamnya. Maka dari itu, kita bisa 
melakukan penghijauan hutan dengan banyak jenis 
tumbuhan tidak hanya dengan satu jenis tumbuhan 
saja. Metode ini dapat dilakukan berdasarkan Gambar 
seperti berikut:

B. Flow Chart Cryopreservation 
Teknik Cryopreservation ini  telah berkembang 

dari teknik klasik yang didasarkan pada free-
induceddehydration of the cell melalui pembekuan 
lambat dan teknik baru yang didasarkan pada 
vitrification melalui pembekuan cepat. Tetapi dengan 
seiring berjalannya waktu berbagai macam teknik 

Gambar 2.4: Penampilan apeks dan kalus embriogenik tumbuhan 
pra dan pascakriopreservasi: (A) perlakuan kontrol pratumbuh 

dari apeks, (B) pasca pembekuan kalus embriogenik dalam nitro-
gen cair, (C) pembentukan embrio sekunder, (D) pendewasaan 

embrio somatik dan (E) elongasi embrio somatic.

Gambar 3.1. Kerangka Berfikir
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018
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baru tersebut telah berkembang, antara lain vitrifikasi, 
enkapsulasi-dehidrasi, enkapsulasi-vitrifikasi, desikasi, 
pratumbuh-desikasi, droplet, dan droplet-vitrifikasi. 
Secara umum, tahapan teknik Cryopreservation 
meliputi pratumbuh, prakultur, pemuatan (loading), 
dehidrasi, pembekuan, pelelehan, penggantian 
muatan (deloading atau unloading), pemulihan, dan 
regenerasi (Roostika dan Mariska, 2004). Dalam teknik 
kariopresrvasi, teknik yang dianggap maksimal yaitu 
teknik enkapsulasi. 

Metode enkapsulasi merupakan metode yang 
digunakan untuk membungkus benih agar tumbuh 
dengan baik di alam, dengan tujuan agar dapat 
terlindung sampai waktu tertentu. Dalam metode 
enkapsulasi ini dapat menggunakan berbagai bahan 
pembungkus yang disesuaikan dengan tujuannya. 
Kapsul tersebut biasanya berisi benih utama, zat 
penghisap air, hormon, mikroba, lumut kerak, vitamin 
dan nutrisi. Pembungkus kapsul biasanya berupa 
agar, gel, plastik degradabel, putih telur, tanah liat, 
getah dan vaselin. Teknik enkapsulasi ini ada dua 
macam yaitu, enkapsulasi-dehidrasi dan enkapsulasi-
vitrifikasi.

Enkapsulasi-dehidrasi didasarkan pada 
teknologi yang telah dikembangkan pada produksi 
benih sintetik. Pada teknik tersebut, bahan tumbuhan 
di enkapsulasi pada kapsul alginat, lalu ditumbuhkan 
pada medium yang diperkaya dengan sukrosa dan 
dikeringkan secara parsial dalam laminar air flow 
cabinet atau gel silika hingga kandungan air sekitar 
20% dan diikuti oleh pembekuan cepat. Sedangkan 
ekapsulasi-vitrifikasi merupakan kombinasi antara 
teknik vitrifikasi dan enkapsulasi dehidrasi, yaitu 
bahan tumbuhan di enkapsulasi dengan kapsul 
alginat, lalu dibekukan dengan teknik vitrifikasi. 
Teknik desikasi merupakan teknik yang paling 
sederhana, yaitu mengeringkan bahan tumbuhan 
dalam laminar air flow cabinet, gel silika atau flash 
drying hingga kandungan air 10-20 %, kemudian 
diikuti oleh pembekuan cepat (Sakai, 1993). Dari kedua 
metode tersebut yang lebih efisien untuk digunakan 
yaitu metode enkapsulasi-vitrifikasi, dikarenakan 
metode tersebut merupakan gabungan dari metode 
eenkapsulasi-dehidrasi dengan vitrifikasi. 

Adapun diagram alir dari metode cryopreservation 
secara umum sebagai berikut :

Enkapsulasi-vitrifikasi Kalus Embriogenik

BAB IV
SUMBANGAN PEMIKIRAN

Upaya pemanfaatan dan pengembangan hutan 
khususnya Tahura Raden Soerjo dapat dilakukan 
dengan cara pengambilan berbagai jenis eksplan 
tumbuhan yang nantinya dapat digunakan untuk 
dijadikan produk-produk Cryopreservation, yang 
nantinya jika jumlah koleksi sudah banyak akan 
dikumpulkan pada satu tempat layaknya bank, disebut 
Cryopreservation Bank.

Cryopreservation Bank memiliki keunggulan 
yaitu menggunakan metode enkapsulasi-vitrifikasi. 
Adapun metode enkapsulasi-vitrifikasi merupakan 
metode kriopreservasi umum yang dapat diaplikasikan 
pada  seluruh jenis tumbuhan, oleh karena itu produk-
produk Cryopreservation Bank beraneka ragam. 
Apabila produk-produk Cryopreservation Bank 
diaklimatisasi, maka pertumbuhan dan perkembangan 
eksplan tumbuhan tersebut akan berlanjut kembali 
seperti tumbuhan pada umumnya, yang mana dapat 
mempersingkat waktu tercapainya suksesi ekosistem 
baru. Oleh karena produk-produk yang diaklimatisasi 
itu beragam, maka ekosistem baru yang terbentuk 
juga bersifat heterogen. Ekosistem yang heterogen 
didukung oleh variasi rantai makanan yang tak 
terbatas. Selain itu, produk-produknya dapat disimpan 
dalam jangka waktu yang lama dan dapat digunakan 
sewaktu - waktu bila dibutuhkan. 

Sementara itu, kekurangan yang dimiliki 
Cryopreservation Bank adalah menggunakan metode 
yang membutuhkan nitrogen secara berkelanjutan 
sehingga kesediaan nitrogen harus selalu tercukupi, 

Gambar 3.2. Skema Cryopreservation
Sumber :Dokumentasi pribadi
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metode yang digunakan haruslah dilakukan 
oleh tenaga kerja yang kompeten dan ahli dalam 
teknik kriopreservasi serta perawatannya. Hal itu 
menyebabkan biaya pelaksanaannya cukup mahal.

Jika dibandingkan, keunggulan dari 
Cryopreservation Bank ini lebih mendominasi 
daripada kekurangannya. Sehingga Cryopreservation 
Bank ini berpotensi untuk tetap digunakan dan 
memaksimalkan manfaatnya. Menurunnya tingkat 
kuantitas megabiodiversitas mendorong langkah-
langkah untuk melestarikan plasma nutfah yang 
terancam kepunahan. Salah satu cara melestarikan 
plasma nutfah yang terancam punah ialah dengan 
metode cryopreservation. Namun, pelestarian ini 
tidak hanya terfokus pada plasma nutfah yang 
terancam punah saja, akan tetapi pada seluruh jenis 
plasma nutfah yang diharapkan eksistensinya tetap 
berlanjut. Koleksi produk-produk Cryopreservation 
Bank dapat digunakan apabila terjadi kerusakan 
hutan yang disebabkan oleh bencana alam ataupun 
campur tangan manusia serta dapat digunakan dalam 
kepentingan penelitian.

Terwujudnya Cryopreservation Bank ini harus ada 
regulasi yang jelas dari pengelola Tahura Raden Soerjo. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, kami mencoba membuat 
regulasi Cryopreservation Bank. Adapun regulasinya 
sebagai berikut:

1.  Struktur keorganisasian mulai dari kepala hingga 
teknisi haruslah yang kompeten dan ahli di 
bidang tersebut.

2. Semua orang berhak mengajukan penyimpanan 
plasma nutfah kedalam Cryopreservation Bank 
dengan syarat orang tersebut mengisi form 
persetujuan terlebih dahulu.

3. Semua orang berhak menggunakan produk-
produk Cryopreservation Bank dengan syarat 
orang tersebut mengisi form persetujuan terlebih 
dahulu.

A. SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan diatas, dalam 

pemanfaatan dan pengembangan potensi Tahura 
Raden Soerjo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:

1. Plasma nutfah dapat dijadikan sumber pengambil 
aneka plant/tumbuhan untuk dijadikan produk-
produk Koleksi Cryopreservation Bank

2. Produk-produk Cryopreservation Bank plasma 
nutfah merupakan asset berharga sebagai upaya 
melestarikan berbagai jenis tumbuhan untuk 
masa yang akan datang.

3. Eksplan Koleksi Cryopreservation Bank berbagai 
jenis tumbuhan yang ditanam kembali dapat 
menciptakan suatu ekosistem baru yang 
sukses dengan penyusun ekosistem yang 
beragam. Sehingga rantai makanan dalam 
ekosistem tersebut menjadi tak terbatas. Hal ini 
demi mewujudkan Sustainable Environtment 
Indonesia, Jawa Timur pada khususnya.

B. SARAN
1. Diharapkan ide ini dapat digunakan oleh 

masyarakat luas dan Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur.

2. Semoga gagasan ini dapat dikaji lebih lanjut dan 
dapat dilakukan penelitian yang hasilnya dapat 
menjadi penyelesaian permasalahan kerusakan 
hutan.

3. Semoga dapat mengeksistensikan penelitian 
terkait pelestarian plasma nutfah dan 
pengembangan potensi Tahura Raden Soerjo.

Ruang Refrigerated Plasma Nutfah Terenkapsulasi

Gambar 4.3. Rancangan Ruang Refrigerated Plasma Nutfah 
Terenkapsulasi di Cryopreservation Bank Tahura Raden Soerjo 
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Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia 
dan disyariatkan dalam Islam. Dan setiap ibadah itu, 
tentu saja mengandung hikmah dan tujuan. Shalat 

misalnya, tujuannya adalah mencegah perbuatan keji dan 
mungkar. (QS al-Ankabuut ayat 45).   

لىٰوةَ َتنْهىٰ َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْكرِۗ إِنَّ الصَّ
“Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan 

keji dan munkar”. Demikian pula dengan puasa, tujuannya 
secara tegas dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah 
[2]: 183  :

ِيَن  َياُم َكَما ُكتَِب َعَ الَّ ِيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الِصّ َها الَّ يُّ
َ
يَا أ

ِمْن َقبْلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن
“Hai orang-orang yang beriman diwajibakan atas 

kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 
sebelum kamu agar kamu bertaqwa”

Taqwa : melaksanakan semua perintah Allah dan 
meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan hal ini, Rasul SAW menegaskan 
bahwa sesungguhnya puasa itu ada tiga tingkatan, yaitu 
: Puasanya Orang Awam, Puasa Khawas, dan Puasanya 
Khawasul Khawas. Puasanya orang awam (umum) adalah 
sekadar menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai 
terbenamnya matahari. 

Sedangkan puasanya orang khawas adalah 
menahan makan dan minum serta semua perbuatan 
yang membatalkannya. Misalnya mulutnya ikut berpuasa 
dengan tidak berkata kotor, mencaci, mengumpat, atau 
mencela orang lain. Demikian juga dengan tangan dan 
kakinya, dipergunakan untuk perbuatan yang baik dan 
terpuji. Sementara telinganya hanya dipergunakan untuk 
mendengarkan hal-hal yang baik. Puasa khawas ini adalah 
puasanya orang yang alim dan fakih.

Adapun puasanya khawasul khawas adalah tidak 
hanya sekadar menahan makan dan minum serta hal-
hal yang membatalkannya, termasuk menahan seluruh 
anggota panca indera, tetapi hatinya juga ikut berpuasa. 
Menurut para ulama, inilah jenis puasanya para Nabi 
dan Rasul Allah. Puasa yang demikian itulah yang akan 
diberikan oleh Allah secara langsung ‘’Sesungguhnya 
seluruh amal anak Adam itu untuk diri mereka sendiri, 
kecuali puasa. Puasa itu untuk-Ku, dan Akulah yang akan 
membalasnya.’’ (Hadis Qudsi).

Ahli Tafsir terkemuka, Muhammad Ali a-Sabuni 
mengatakan, ibadah puasa memiliki tujuan yang sangat 
besar. Pertama, puasa menjadi sarana pendidikan bagi 
manusia agar tetap bertakwa kepada Allah SWT.  

Kedua, puasa merupakan media pendidikan 
bagi jiwa untuk tetap bersabar dan tahan dari segala 
penderitaan dalam menempuh dan melaksanakan 

perintah Allah SWT.
Ketiga, puasa menjadi sarana untuk menumbuhkan 

rasa kasih sayang dan persaudaraan terhadap orang lain, 
sehingga tumbuh rasa empati untuk menolong sesama 
yang membutuhkan. Keempat menanamkan rasa takwa 
kepada Allah SWT. Selain memiliki tujuan spiritual, juga 
mengandung manfaat dan hikmah bagi kehidupan. 
Misalnya, puasa itu menyehatkan baik secara fisik maupun 
psikis (kejiwaan), sosial dan spiritual, ini bisa dipenuhi 
dengan puasa yang dilakukan secara baik. 

Setelah kita membakar dosa-dosa selama Ramadhan 
penuh, kita berpuasa, beribadah malam, tadarus Al-
Qur’an, sedekah, zakat, menyantuni yatim-piatu, shalat 
berjamaah, i’tikaf dan lain sebagainya, tibalah saatnya kita 
sekarang meraih kemenangan besar, sebuah kemenangan 
berperang dengan hawa nafsu. Tentu, capaian ini semata 
karena anugerah dari Allah SWT. 

Tidak semua muslimin yang mampu berpuasa lalu 
mereka diberi pertolongan Allah bisa menjalankan puasa. 
Tidak semua muslimin yang mampu zakat, lalu mereka 
diberi taufiq bisa menunaikan zakat, begitu pula shalat 
jamaah, sedekah dan lain sebagainya. Artinya, bagi siapa 
saja yang bisa menjalankan ibadah, itu hanya pemberian 
anugerah Allah SWT. Atas dasar anugerah inilah, di Hari 
Raya Iedul Fitri ini kita layak bergembira menyambutnya. 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:  

ا َيَْمُعْوَن ِ َوبِرَْحَتِهِ فَبَِذلَِك فَلَْيْفرَُحْوا، ُهَو َخْيٌ ِممَّ قُْل بَِفْضِل اللَّ
Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah 

dan rahmatNya, dengan itu, maka bergembiralah. 
Hal itu lebih baik dari pada apa saja yang telah 

mereka kumpulkan. 
Sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah, kita 

perlu mengaplikasikannya dengan tiga rukun syukur 
sebagai berikut:
1.  Syukur bil janan, syukur dengan hati. Merasa berterima 

kasih atas beragam nikmat besar yang telah kita 
terima dari Allah ta’ala.

2.  Syukur bil lisan, syukur dengan lisan, kita ungkapkan 
kegembiraan kita dengan mengucap hamdalah,  
takbir, tahmid dan perkataan-perkataan baik yang 
lain.

3.   Syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan, kita 
tunaikan shalat Idul Fitri, kita buat ibadah badaniyah 
yang lain, silaturahim, bersedekah dan lain sebagainya.

Semoga amal ibadah kita dibulan Ramadhan ini 
dapat diterima dan mendapat ridho dari Allah Ta’ala, 
sehingga di Hari Raya Iedul Fitri ini kembali ke fitroh 
seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa baik kepada Allah 
maupun kepada sesama manusia, Amiin YRA...

Untaian Kalam

Tujuan, Keutamaan Puasa Dan Bersyukur 
Menyambut Hari Kemenangan

Oleh : Takmir Masjid Al Hidayah, Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيم بِْسِم اللَّ
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