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PENDAHULUAN 
 

Disrupsi sosial ekonomi 2020 menyebabkan mata pencaharian berkurang dan hutan 

menjadi incaran berbagai pihak. Makalah mengingatkan agar pengetatan penjagaan hutan 

berbasis RAPBN/D Penjagaan Kelestarian Hutan hendaknya menjadi perhatian Kabinet, 

janganlah pemulihan ekonomi paska bencana mengurbankan hutan. Dari 140 Juta Ha 

hutan saat proklamasi, Departemen Kehutanan telah berupaya membangun kembali 113 

Juta Ha untuk kawasan produksi 64 Juta Ha, hutan lindung 30,9 Juta Ha dan hutan 

konservasi 18,3 Juta Ha. 

 

Tujuan pelestarian alam adalah karena alam lestari umumnya, hutan lestari khususnya,  

memberi manfaat jangka panjang bagi umat manusia, antara lain (1) oksigen, (2) 

pendingin udara, (3) air tawar , (4) keaneka ragaman flora dan fauna (biodiversitas) yang 

perlu bagi berbagai aspek kelangsungan hidup manusia seperti kebutuhan ekonomik 

seperti keindahan, makanan-minuman dan obat-obatan, (5) menahan erosi, banjir, tanah 

longsor dan kekeringan. 

 

Karena multidimensi pengelolaan kelestarian hutan, maka masalah pengorganisasian 

menjadi muncul kepermukaan. Masalah pertama adalah kejahatan atas hutan amat 

mudah dilakukan, bahkan pengrusakan dapat dilakukan oleh satu orang saja, misalnya 

membuang puntung rokok di padang stepa sabana. Apabila demikian, maka hutan amat 

rentan akan kerusakan. Masalah kedua, akses kehutan sangat mudah oleh oknum perusak 

hutan. Masalah ketiga adalah bahwa masyarakat setempat termasuk pemerintah setempat 

tidak bertindak menangkap orang asing perusak hutan, namun bersedia ikut memperoleh 

bagi hasil dari perusakan tersebut. Masalah keempat adalah pemerintah memberi izin 

bisnis untuk mengakses hutan, yang berpotensi menimbulkan kerusakan, bahkan 

memberi izin perusakan hutan walau dengan syarat reboisasi. Masalah kelima adalah 

bahwa kemuliaan nurani dan moral tanpa cacat dari seluruh masyarakat dekat hutan 

sebagai pengawal hutan adalah sebuah utopia, dihadapkan (didesak) kenyataan kesulitan 



ekonomi, kemiskinan dan penyakit. Inti masalah adalah kebodohan, keserakahan, 

kemiskinan vs moral. 

 

Strategi Nasional dan Konsekuensi Organisasi. 

 

1. GN-RHL sebagai Strategi Reboisasi. 

Strategi reboisasi bukan strategi baru, mengalami banyak kegagalan, menuai 

sedikit sukses disana-sini seperti di Sulsel, Malino, Tana Toraja dan Camba. 

Strategi reboisasi berbasis proyek terbukti tak berhasil, bukan gerakan nasional. 

GN-RHL diharapkan sebagai aji pamungkas kegagalan reboisasi masa lalu. Pada 

awal tahun 2000 an, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan ditandai 

oleh (1) Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui 

Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional, ditanda tangani oleh 3 Menko, yaitu Menteri 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Politik 

dan Keamanan, dan Menko Perekonomiann (2) Temu Nasional GN-RHL 

dimotori oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan  (3) 

Kembali akan dicanangkan oleh Presiden agar dilaksanakan serentak pada 15 

Provinsi. 

 

Sementara kerusakan hutan 1,6 sampai 2 juta Ha pertahun, tujuan umum versi 

pemulihan hutan GN-RHL adalah mencapai 5 juta Ha hutan selama 5 tahun, 

masing-masing 300.000 Ha (2003), 500.000 Ha, 600.000 Ha, 700.000 Ha, dan 

900.000 Ha tahun 2007, disekitar 68 DAS diseluruh penjuru Indonesia. Sebuah 

tahun anggaran misalnya, mencakupi DAS 15 Provinsi & 145 Kabupaten /Kota 

seluas 300.000 Ha, terbagi atas 163.382 Ha hutan dan 136.618 Ha lahan diluar 

kawasan hutan. Untuk penghijauan, Departemen Kehutanan menetapkan jenus 

dan harga bibit akasia, jati, meranti, jambu mete dan melinjo, dengan jumlah 

penanaman bibit suatu tahun diharapkan mencapai 250.000 juta bibit sampai 1 

miliar bibit. Dana bibit dan biaya TK berasal dari dana reboisasi (DR) yang 

tersimpan di Depkeu dapat berjumlah puluhan Triliun, ditambah dana APBD, 

swasta, pajak lingkungan masyarakat domestik, donasi dan swadana pemilik 

lahan, pemerintah & masyarakat Internasional dalam bentuk Debt to Nature Swap 

(DNS), perdagangan karbon dan hibah, sepanjang lima belas tahun terakhir 

mendapat perhatian, temuan dan rekomendasi BPK. Pejuang Hutan dan pelopor 

penanaman pohon adalah TNI, pelajar/mahasiswa/pramuka diikuti masyarakat. 

Jumlahnya tak mencukupi untuk rehabilitasi 17.500 pulau. Rehabilitasi DAS 

memberi dampak pencegahan dan pemulihan berganda, karena kerusakan DAS 

menyebabkan banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi. Hutan pulau  Jawa 

dapat dikatakan telah habis, sehingga praktis lagi tidak ada mata air alam di pulau 

Jawa. Oksigen dan air konsumsi berasal dari hutan, defisit pasok air bersih alam 

untuk NKRI sekitar 134 Miliar kubik pertahun. Critical success factors GN-RHL 

adalah (1) Kesadaran masyarakat untuk melindungi replanting dari tangan-tangan 

jahat, hanya mungkin diperoleh dengan (2) Sosialisasi program secara efektif, (3) 

Pengendalian anggaran RHL, (4) Secara konsisten dilakukan oleh pergantian 

kabinet sehingga (5) Dalam jangka-panjang pelestarian hutan tidak pernah surut 



atau lenyap perlahan-lahan, (6) Berbasis kerjasama, dukungan dan harmonisasi 

kebijakan & pengawasan seluruh departemen pemerintah. 

 

2.Propenas/GBHN, Tataruang, APBN, dan Dana Reboisasi. 

 

Manajemen replanting mencakupi: 

 

1. Propenas/GBHN/APBN memberi prioritas pemulihan hutan dan penjagaan 

kelestarian hutan. 

2. Kebijakan nasional dana reboisasi , pengaturan aliran dana dan pembagian pusat-

daerah, kewajiban-tugas dan tanggungjawab Pemda dan Pemerintah Pusat, 

PTUN, agar dana reboisasi harus dikelola, dibelanjakan secara profesional (3E) 

dan dilaporkan (dari Kabupaten ke Propinsi dan Pemerintah Pusat) secara  

transparan.  

3. Audit ketat, bersanksi sanksi atas pemungutan resmi namun tak sesuai hukum 

(bila tak ada UU atau dasar hukum lain) dan menjalankan sanksi penahanan (DR) 

Dana Reboisasi dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) oleh Pemda, sanksi bagi 

Pemerintah Pusat yang tidak mengirim porsi dana pelestarian hutan Kabupaten, 

dan sanksi penyelewengan dana reboisasi. 

4. Sanksi pelanggaran program reboisasi dan penjagaan kelestarian hutan hendaknya 

ditetapkan dan diberlakukan secara efektif. 

5. APBN/APBD meliputi anggaran penjagaan hutan direalisasi secara konsekuen. 

6. Kualitas penjagaan hutan oleh masyarakat setempat ditingkatkan. 

7. Proper & fit dalam pemilihan pimpinan daerah, pimpinan kepolisian daerah dan 

pimpinan kehakiman/kejaksaan daerah yang sadar hutan. Pengawasan paripurna 

oleh masyarakat bahwa pimpinan Pemda atau Kepala Desa tak melakukan aliansi 

dengan pengusaha nan buruk untuk meng-eksploitasi hutan. Hendaknya 

disediakan kotak pos pengaduan maya ke pemerintah pusat, surat harus 

dilengkapi dengan bukti-bukti otentik. 

8. Manajemen Hutan Lestari menjadi agenda utama pertanggungjawaban tahunan 

Pemerintah cq Presiden di depan sidang DPR/MPR. Pertanggungjawaban 

dilakukan dengan tayangan potret satelit, kondisi hutan pada awal birokrasi dan 

pada akhir birokrasi. Hendaknya dilakukanm perjalanan kunjungan DPR kedaerah 

untuk memeriksa hutan, hendaknya dibentuk kotak pos maya DPR untuk 

kerusakan hutan, sehingga masyarakat peduli hutan dapat mengirim video atau 

potret kejadian kejahatan pengrusakan hutan secara real time. Hendaknya whistle 

blower tersebut mendapat perlindungan keamanan diri dan  imbalan sekadarnya 

dari APBN/D. 

9. Kabinet membangun/memperbaharui sistem pengawasan hutan terhadap 

penjarahan, rekrutmen-pelatihan-pemberdayaan polisi hutan berbasis nisbah 

Ha/Polisi ukuran internasional, penyediaan sarana kepolisian dan pemadam 

kebakaran hutan,dan laporan tahunan Pemda akan kondisi hutan. 

 

 

 

 



3.Manajemen Dana Reboisasi. 

 

Strategi nasional adalah (1) menghapus perasaan Pemda yang merasa diperlakukan tidak 

adil oleh Pusat untuk pembagian Dana Reboisasi, (2) Strategi Pemda memungut DR, (3) 

Strategi anti KKN dan sanksi Pemda menahan DR, (4) Produk hukum baru yang 

menghapus segala aspek kerancuan/ketidak jelasan prosedur/sistem keuangan DR, (5) 

CALK pada LK Pemerintahan tentang penyimpangan penggunaan dana DR, (6) 

Menghapus segala rumpang/ kekurangan sistem, misalnya menetralisasi posisi pengusaha 

terjepit akibat setoran ke pemda atau ke pusat terkait DR dan PSDH, menyebabkan 

pengusahatidak dilayani oleh pemda/ pusat, (7) menghapus praktik pungutan “pemutihan 

kayu ilegal” dengan tariof per meter kubik kayu gelondongan dan kayu olahan, (8) 

menata ulang Retribusi Peredaran Hasil Hutan dan Hasil Hutan Ikutan, (9) menata 

pembentukan koperasi yang membeli kayu dari areal HPHH (Hak Pemungutan Hasil 

Hutan), (10) membasmi sawmill tanpa izin usaha, tanpa membayar DR/PSDH, dan (11) 

melakukan pengawasan khusus pengusaha asing dan pengiriman hasil sawmill ke LN, 

(12) menjaga secara ketat program reboisasi  hutan lindung, hutan bakau dan hutan mata 

air  

 

 

PENUTUP 
 

Sebesar 140 juta hektar hutan hasil proklamasi kemerdekaan hancur merana, terkapar tak 

berdaya sepi kepedulian, menyerah saja tatkala dirusak dijarah. APBN/D Kepolisian 

hutan amat terbatas, tak dilengkapi sarana memadai seperti penginderaan berbasis satelit, 

pesawat pemadam api kebakaran hutan, helikopter, pesawat ronda hutan nir awak, fregat 

dan perahu motor, serta persenjataan. Pihak terkait pada manajemen hutan lestari adalah 

DPR, MPR, Presiden, Menteri Koordinator, seluruh Departemen berpuncak pada 

Departemen Kehutanan dan delapan Dirjen Wilayah Hutan (1) Sumatera, (2) Jawa, 

Madura, Bali, (3) Kalimantan, Natuna, Anambas, (4) Nusa Tenggara, Wetar, Tanimbar, 

(5) Sulawesi, (6) Maluku, dan (7) Irian, Aru, Kai, (8) Pulau-pulau kecil diluar kawasan 7 

diatas, dan enam Dirjen Megabiodeversity berdasar jenis hutan, yaitu (1) Hutan sub-

montana (1300 meter keatas dari permukaan laut), (2) Hutan pegunungan campuran 1300 

meter – 0 meter, (3) Hutan musim pegunungan 100 m, (4) Hutan rawa gambut, (5) Hutan 

rawa air tawar, (6) Hutan bakau, ditambah klasifikasi hutan peruntukan yaitu (7) Dirjen 

Hutan Lindung dan 38 Taman Nasional, (8) Hutan Tanaman Industri, serta Dirjen 

berbasis perlindungan-pelestarian kumpulan flora dan fauna tertentu, misalnya pohon, 

tumbuhan berbunga (10% spesies dunia), mamalia (12% spesies dunia), reptilia dan 

amphibi (16% spesies dunia), burung (17% spesies dunia) dan ikan (25% spesies dunia), 

dimana Dirjen Hutan Bakau mempunyai kaitan erat dengan Departemen Kelautan dan 

Perikanan, yang dapat menjadi “atasan kedua” dari Dirjen Hutan Bakau (4 juta Ha). 

Dengan demikian berbagai kementerian terkait pada manajemen hutan lestari antara lain 

adalah Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, 

Departemen Desa, Departemen Pertahanan & Keamanan, Kepolisian RI baik nasional 

dan wilayah, Kejaksaan RI baik nasional dan wilayah, Kementerian Kehakiman RI, 

nasional dan wilayah, Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten, Kota Mandiri, 

Desa, Masyarakat, Pemuka adat, Asosiasi Pengusaha Hutan (APHI) dan Pengusaha, 



PBB, APEC, ASEAN, negara tetangga dan tetangga jauh seperti Malaysia, Singapura, 

Brunei Darussalam, Thailand, RRC, Jepang dan negara terbiasa mengimpor kayu ilegal 

lain, serta Badan Koordinasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) baik pusat dan 

wilayah. 

 

Apakah telah tiba masanya endowment hadiah kemerdekaan masuk CALK ? 

 

Jakarta, 1 Juli 2020. 

 

 


