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RESTORASI  GAMBUT  
Oleh: Ir. Rita Marsi (*) 

 

I.  Mengenal Gambut 

 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2014, gambut didefinisikan sebagai material organik 

yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan 

terakumulasi pada rawa. Noor (2010) mengartikan gambut sebagai material atau bahan organik yang 

tertimbun secara alami dalam keadaan basah berlebihan atau jenuh air, bersifat tidak mampat dan tidak 

atau hanya sebagian yang mengalami perombakan (decomposed). Gambut merupakan lapisan bahan 

organik mati dengan tebal sekurang‐kurangnya 40 cm, kebanyakan mempunyai tebal satu meter atau 

lebih, tidak teroksidasi karena berada di bawah air (Buringh, 1993). 

Ketebalan gambut penting dipertimbangkan dalam bercocok tanam.  Semakin tebal gambut, semakin jauh 

jarak akar untuk mencapai tanah di bawah gambut.  Di gambut dangkal dengan ketebalan antara 0.5 

hingga 1 meter, tanaman bisa mengandalkan pertumbuhannya pada tanah dan air hujan untuk mineral 

dan zat-zat lain. Namun di lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 m, tanaman hanya bergantung 

kepada air hujan. 

Luas lahan gambut Indonesia diperkirakan 21 juta ha atau sekitar 36% dari luas lahan gambut tropis dunia 

(Wetlands International, 2006). Sementara laporan terkini menyatakan bahwa lahan gambut Indonesia 

adalah seluas 14,9 juta ha tahun 2011 (BBPPSDLP, 2011). Ekosistem gambut sangat ringkih (fragile), 

karena itu tindakan pengelolaannya perlu memperhatikan tipologi dan karakter alaminya. Kesalahan 

pengelolaan gambut selama ini telah menyebabkan sekitar 6,6 juta ha lahan gambut di Sumatera dan 

Kalimantan terdegradasi (Miettinen & Liew, 2010).   

2.  Karakteristik Lahan Gambut 

 

Identifikasi karakteristik lahan gambut ditentukan oleh kedalaman gambut, kedalaman genangan air dan 
kedalaman muka tanah. Hasil identifikasi terhadap lahan gambut, membagi lahan gambut menjadi tiga 
tipe : 

1. Lahan gambut tergenang hanya pada musim hujan 

· Tinggi genangan air pada musim hujan berkisar antara 0-25 cm 

· Tinggi muka air tanah pada musim kemarau < 50 cm 

· Pada musim kemarau panjang tinggi muka air tanah bisa mencapai 100 cm 

2. Lahan gambut tergenang sepanjang tahun (musim hujan dan kemarau) 

· Tinggi genangan air pada musim hujan berkisar antara 50-100 cm 

· Tinggi genangan air pada musim kemarau berkisar antara 0-25 cm 

· Pada musim kemarau panjang tinggi muka air berkisar antara 0-25 cm 

 

3. Lahan gambut tidak pernah tergenang akibat konversi dan drainase 

· Tinggi muka air pada musim hujan berkisar antara 0-50 cm 
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· Tinggi muka air pada musim kemarau berkisar antara 50—200 cm  

· Pada musim kemarau panjang tinggi muka air berkisar antara 200-300 cm 

 

3.  Restorasi Gambut 

 

Kerusakan lahan gambut semakin diperparah dengan terjadinya kebakaran hutan yang menghabiskan 

sebagian besar lahan gambut di pulau Sumatera dan Kalimantan selama beberapa tahun terakhir. Untuk 

memulihkan kondisi gambut di Indonesia, pemerintah telah menyusun beberapa strategi diantaranya 

dengan melakukan restorasi gambut.      

 

           Gambar lahan gambut yang terbakar 
           Sumber Foto: Bastoni       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kegiatan restorasi ini dapat dilakukan dengan cara memulihkan tiga elemen dalam ekosistem gambut 

yaitu vegetasi, hidrologi dan gambut (tanah). Dengan demikian restorasi ekosistem gambut yang 

dilakukan meliputi  revegetasi, rewetting (pembasahan kembali lahan gambut yang telah  didrainase) dan 

revitalisasi mata pencaharian masyarakat lokal.  

A.  Revegetasi  

Revegetasi dilakukan terhadap ekosistem gambut yang terganggu karena eksploitasi hutan dan 

kebakaran. Restorasi hutan ini dilakukan dengan cara revegetasi atau peremajaan kembali vegetasi 

hutan.  Penanaman kembali jenis-jenis pohon asli gambut merupakan proses yang penting untuk 

menjaga keberlangsungan ekosistem gambut.   

Pola agroforestri di lahan gambut dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif petani dalam 

melakukan revegetasi pada lahan gambut miliknya yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan. 

Melalui pola agroforestri yang dikembangkan terutama dengan jenis-jenis lokal diharapkan ekosistem 

gambut dapat kembali pulih sehingga produktifitas lahan gambut dapat meningkat dalam mendukung 

produktifitas hasil bidudaya pertanian dan kehutanan.   

Agroforestri dikenal sebagai salah satu bentuk pengelolaan lahan untuk kegiatan budidaya tanaman 

yang memadukan tanaman kehutanan (tanaman berkayu) dengan tanaman pertanian (semusim).  

Dengan mengembangkan pola tanam agroforestri, selain target pembangunan kehutanan untuk 

melestarikan hutan melalui tanaman berkayu dapat tercapai, tanaman sela sebagai penghasil tanaman 

pangan pada agroforestri ini juga dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam skala lokal yang secara 

tidak langsung mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Selain itu tanaman kehutanan dari jenis-

jenis MPTS (Multipurpose Tree Species) selain menghasilkan kayu juga berfungsi sebagai penghasil 
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sumber pangan misalnya pohon penghasil buah.  

 

Pola-pola agroforestri di Lahan Gambut: 

 

 1. Tanaman Pangan—Jelutung 

Pola agroforestri yang menggabungkan tanaman pokok (Jelutung) dengan tanaman pangan. Jarak 
tanam yang digunakan adalah 10 m x 4 m. Tanaman sela diisi oleh tanaman pangan seperti padi, 
jagung, nanas, lengkuas, dll.  

 

Pola agroforestri ini bisa dikombinasikan juga dengan jenis tanaman lokal yang memiliki nilai 

ekonomis dan memiliki kesesuaian terhadap lahan gambut. Jarak tanam dapat dimodifikasi 

menjadi 8 m x 3 m.  

 

 

 

 2. Agrosilvofishery 

 

Agrosilvofishery merupakan pola agroforestry di lahan gambut yang menggabungkan 

pemanfaatan lahan untuk komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan. Tahapan-tahapan 
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pembuatan agrosilvofishery, seperti berikut:  

· Identifikasi karakteristik lahan;  

· Pembuatan desain;  

· Pembuatan kolam dan pematang;  

· Penetralan pH tanah dan air, dan  

· Budidaya ikan, pertanian dan kehutanan. 

 

Unsur utama dalam pembuatan desain ini adalah kolam untuk budidaya ikan dan pematang 

untuk budidaya pertanian dan kehutanan. Pembuatan pematang tidak perlu mendatangkan 

tanah timbunan, tetapi cukup dari tanah hasil galian kolam. Pematang harus dibuat lebih tinggi 

atau minimal 0,5 meter dari tinggi genangan air pada puncak musim hujan.  

Komoditas tanaman pertanian yang disarankan adalah padi sawah, kelapa, dan sayuran 

misalnya cabai, tomat, bawang merah, sawi, kangkung dan bayam.  Untuk komoditas 

kehutanan adalah jenis tanaman hutan yang bernilai ekonomi tinggi, memiliki hasil ganda (kayu 

dan non kayu), dan merupakan penciri lahan gambut.  

Sedangkan jenis ikan yang dapat dibudidayakan adalah ikan-ikan lokal perairan gambut. Pada 

umumnya ikan lokal tersebut didominasi oleh jenis ikan yang mampu mengambil/bernafas 

menggunakan oksigen dari udara (air breathing), seperti ikan betok/ papuyu (Anabas 

testudineus), tambakan/biawan (Helostoma temminckii), sepat siam (Trichogaster pectolaris), 

gurame/kalui (Osphronemus gouramy), gabus/haruan (Channa striata), dan toman (Channa 

micropeltes).  

 

 

 

  

 Jenis-Jenis Tanaman untuk Agroforestri di Lahan Gambut 

 1. Tanaman Berkayu 

Jenis tanaman berkayu yang merupakan tanaman lokal yang dapat ditanam pada lahan 

gambut yaitu ramin (Ganystylus bancanus), jelutung (Dyera lowii), punak (Tetramerista 
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glabra), geronggang (Cratoxylum glaucum), pulai (Alstonia pnematophora), perepat 

(Combretocarpus rotundatus), belangeran (Shorea balangeran), nyatoh (Palaquium spp), 

meranti bunga (Shorea spp), meranti batu, meranti rawa, meranti tembaga, meranti lang, 

terentang (Campnosperma spp) perupuk (Laphapetalum javanicum), bintangur (Callophylum 

spp), gelam (Melaleuca spp), kempas (Koompassia malaccensis), keruing (Dipterocarpus spp), 

resak (Vatica spp), balam, tembesu (Frararea fragrans), rengas (Gluta rengas), gemor, medang 

(Cinnamomum spp). 

 
   Gambar Agroforestri Jelutung, Ramin dan Nenas 

   Sumber Foto: Bastoni 

 

 2. Tanaman Sela/Dibawah Tegakan  

Jenis tanaman di bawah tegakan/tanaman pertanian yang dapat dibudidayakan di lahan 

gambut yaitu jagung, lengkuas, ubi rambat, keladi, kunyit, singkong, nenas, ganyong dan 

pisang. 

 

Gambar Umbi Rambat sebagai tanaman sela di Lahan Gambut 
Sumber Foto: Bastoni 
 

B. Rewetting     

Rewetting adalah salah satu upaya untuk mengembalikan kondisi hidrologi ekosistem kawasan hutan 

dan lahan gambut yang telah mengalami over drainase/kekeringan.  Rewetting diantaranya dengan 

pembangunan sekat kanal (canal blocking).  Dengan menyekat kembali saluran/parit yang ada dengan 

sistem blok atau dam, maka diharapkan tinggi muka air dan retensi air di dalam parit dan di sekitar 

hutan dan lahan gambut dapat ditingkatkan sehingga meminimalisasi terjadinya kebakaran di musim 

kemarau.  Disamping itu dapat memfasilitasi upaya revegetasi kawasan yang terdegradasi di sekitarnya 

(Heriansyah, 2017). 
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Teknik-teknik pembasahan Gambut adalah: 

1. Sekat Kanal, tujuan dari pembangunan sekat kanal adalah untuk mereduksi run-off dan menaikan 

simpanan air pada badan kanal dan areal sekitarnya; desain sekat kanal dapat berupa sekat satu 

lapis, multi lapis, pintu air atau gambut yang dipadatkan; bahan struktur dapat berupa kayu, plastik 

maupun beton dan bahan pengisi dapat berupa tanah mineral, gambut matang dan pasir. 

2. Penimbunan Kanal, tujuannya adalah untuk meningkatkan sedimentasi dan mengurangi daya 

drainabilitas kanal; desain berupanpenimbunan kanal pada setiap interval tertentu dan/atau pada 

bagian segmen kanal; bahan pengisi dapat berupa gambut, serasah, kayu mati dan tanah dari 

tanggul kanal. 

3. Sumur bor, berfungsi sebagai sumber air untuk pembasahan/pemadaman serta untuk memonitor 

tinggi muka air  Tujuan pembangunan sumur bor adalah untuk membasahi gambut selama musim 

kemarau. 

 

Gambar Dampak Drainase Lahan Gambut 
     Sumber Foto: Bastoni 
 

 C. Revitalisasi 

Revitalisasi dalam restorasi gambut merupakan kegiatan yang sarat dengan pelibatan dan 

pemberdayaan masyarakat setempat.   Pada tahap awal dilakukan sosialisasi dengan penjelasan 

tujuan, sasaran dan manfaatnya kepada pihak instansi peperintah daerah terkait, masyarakat dan 

pemilik/pengelola lahan. 

Contoh-contoh kegiatan revitalisasi  diantaranya  berupa pelatihan: 

1. Pelatihan Budidaya Agrosilvofishery (Wana-Mina-Tani) di lahan gambut.  Pelatihan ini melibatkan 

Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Pertanian dan Perikanan, KPH, Perusahaan dan dinas terkait.  

Pelatihan merupakan rangkaian pemberian materi dan praktek lapangan.  Dengan mengikuti 

pelatihan ini diharapkan masyarakat menemukan solusi pemanfaatan lahan gambut yang lebih 

produktif bebas kebakaran dan dapat meningkatkan pendapatan. 

2. Budidaya lebah kelulut 

3. Budidaya Nenas dan Pengolahan pasca panen. 

4. Budidaya sagu 

5. Budidaya padi pasang surut 
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6. Peternakan sapi dan kambing 

7. Budidaya ikan dan pembuatan ikan sale 

8. Pengandangan kerbau rawa, dll 

 

C. Revitalisasi 

Revitalisasi dalam restorasi gambut merupakan kegiatan yang sarat dengan pelibatan dan 

pemberdayaan masyarakat setempat dan melalui kegiatan pengembangan komoditas unggulan (sagu, 

nenas, karet, kopi, pohon jelutung).   Pada tahap awal dilakukan sosialisasi dengan penjelasan tujuan, 

sasaran dan manfaatnya kepada pihak instansi peperintah daerah terkait, masyarakat dan 

pemilik/pengelola lahan. 

Kegiatan Revitalisasi diantaranya adalah pelatihan berupa: 

1. Pelatihan Budidaya Agrosilvofishery (Wana-Mina-Tani) di lahan gambut.  Pelatihan ini melibatkan 

Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Pertanian dan Perikanan, KPH, Perusahaan dan dinas terkait.  

Pelatihan merupakan rangkaian pemberian materi dan praktek lapangan.  Dengan mengikuti 

pelatihan ini diharapkan masyarakat menemukan solusi pemanfaatan lahan gambut yang lebih 

produktif bebas kebakaran dan dapat meningkatkan pendapatan. 

2. Budidaya lebah kelulut 

3. Budidaya Nenas dan Pengolahan pasca panen. 

4. Budidaya sagu 

5. Budidaya padi pasang surut 

6. Peternakan sapi dan kambing 

7. Budidaya ikan dan pembuatan ikan sale 

8. Pengandangan kerbau rawa, dll 

Dengan melakukan berbagai upaya  restorasi lahan gambut, diharapkan dapat dilindungi ekosistem 

gambut ini, yang memiliki fungsi penting antara lain sebagai penyimpan karbon yang besar, penghasil 

berbagai jenis kayu, obat, makanan dan hasil hutan bukan kayu lainnya, sebagai lokasi bagi 

keanekaragaman hayati yang tinggi dan habitat flora dan fauna endemik, pengatur tata air kawasan 

dan sebagai kawasan ekowisata. 

 

(*) Penyuluh Kehutanan pada Pusat Penyuluhan, BP2SDM, Kementrian LHK 
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Hutan Desa Nateh, 
Pionir Pengelolaan Hutan Desa di Kalimantan Selatan 

 
Oleh : Murtado, SHut, M.P 

 
 
Hutan Desa Nateh berlokasi di Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Sub DAS Batang Alai dengan 
luas + 1.507 Ha. Berjarak 30 Km dari ibu kota Kabupaten Kota Barabai, aksebilitas 
menuju lokasi ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 serta jalan kaki 
kurang lebih 10 Km dari pusat pemerintahan desa. Kondisi biofisik, sosial ekonomi 
maupun potensi  hutan di Desa Nateh perlu dikelola dengan baik agar kesejahteraan 
masyarakat meningkat.  
Dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan untuk meningkatkan 
kesehteraan masyarakat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 2326/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 21 April 2017 telah memberikan Hak Pengelolaan 
Hutan Desa Nateh seluas + 1.507 Ha kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) 
Nateh.  
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Gambaran Umum Hutan Desa Nateh 
 
 
Hutan Desa Nateh  berada pada 

ketinggian antara 400 sampai 600 meter 

diatas permukaan laut, dengan Sedangkan 

topografi pada umumnya berbukit dan 

pegunungan.  

Penduduk Desa Nateh berjumlah 1.057 

jiwa dengan 549 jiwa laki-laki dan 508 jiwa 

perempuan. Kepadatan penduduk didesa 

tersebut adalah 65,44 jiwa/km2 dan 

jumlah kepala keluarga 259. Adapun mata 

pencaharian masyarakat desa nateh 

mayoritas adalah petani sawah, 

pekebunan karet, buruh tani, peternak, 

berkebun, berdagang, buruh, jasa 

angkutan dan sebagian kecil sebagai PNS. 

Potensi Hutan Desa Nateh yang menonjol 

adalah wisata alam yaitu, Sungai Batang 

Alai, puncak gunung dengan 

pemandangan alamnya  dan goa yang 

banyak di dapati di Desa Nateh.  

 
 
Sejarah terbentuknya HD Nateh. 
 
Kepala Desa Nateh melalui Keputusan 

Nomor 013 Tahun 2015 tentang Susunan 

Sekolah Lapang Teknik Dasar Arung Jeram 
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Pengurus Lembaga Hutan Desa Nateh 

tanggal 15 Agustus 2015 dan bersadarkan 

Surat Lembaga Hutan Desa Nateh Nomor 

014/KT-HD/09/2015 tanggal 02 September 

2015 mengajukan permohonan Penetapan 

Areal Kerja Hutan Desa kepada Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 

Bupati Hulu Sungai Tengah. 

Permohonan tersebut ditindaklanjut oleh 

Bupati Hulu Sungai Tengah melalui surat 

Nomor 5252/43/Dishutbun/2015 tanggal 4 

Desember 2015. Melalui surat tersebut  

Bupati Hulu Sungai Tengah mengajukan 

Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa  

pada kawasan Hutan Produksi seluas + 

1.615 (Seribu Enam Ratus Lima Belas) 

hektar di Desa Nateh, Kecamatan Batang 

Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya 

berdasarkan telaahan Peta Areal Kerja Hak 

Pengelolaan Hutan Desa Nateh Nomor 

T.11/PKPS/PHD/PSKL.0/2/2017 tanggal 03 

Februari 2017, areal HD direkomendasikan 

seluas + 1.507 (Seribu Lima Ratus Tujuh) 

hektar, berada pada Kawasan Hutan 

Lindung (HL) seluas + 251 hektar dan  

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas + 1.256 

hektar; 

Berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 

tentang Perhutanan Sosial,  Direktur 

Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 

Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan menerbitkan 

keputusan SK No: 2326/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 21 April 
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2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan 

Hutan Desa (HPHD) Nateh kepada 

Lembaga Pengelola Hutan Desa Nateh  

seluas + 1.507 (Seribu Lima Ratus Tujuh) 

hektar pada Kawasan Hutan Lindung dan 

Hutan Produksi Tetap di Desa Nateh 

Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

 
 

 
Kegiatan Pendampingan 

Penyuluh Kehutanan dan PKSM menjadi penggerak LPHD Nateh. Bersama melakukan 

pendampingan  secara intensif dengan kerjasama dan berbagi peran yang  baik 

(Pendampingan Berteman). Penyuluh kehutanan mendampingi kelompok dalam 

menguatkan kelembagaan kelompok, Membantu LPHD dalam menyusun dan 

mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Desa dan Rencana Kerja Tahunan Hutan 

Desa, membantu meningkatkan kepercayaan diri kelompok, memfasilitasi kegiatan 

pelatihan pengembangan SDM serta membantu dalam menyelesaikan konflik yang 

bersifat eksternal. Sedangkan PKSM berperan dalam membangun minat dan 

kepercayaan diri anggota kelompok; membatu dalam melakukan pendekatan untuk 

menyelesaikan konflik yang bersifat internal; membagikan keterampilan teknis 

maupun pengetahuan kepada anggota kelompok serta membantu melihat potensi 

yang ada di desa untuk dapat dikembangkan. 

 

 Pengembangan Usaha 
Dengan dukungan berbagai pihak berbagai kegiatan usaha di Desa Nateh telah dapat  
dikembangkan. Pada Bulan Juni 2017, LPHD Nateh telah membentuk Kelompok Usaha 
Perhutanan Sosial (KUPS) dengan 5 unit usaha yaitu : KUPS Kehutanan dan 
Perkebunan, KUPS Agroforestry, KUPS Perikanan dan Peternakan, KUPS Ekowisata dan 
KUPS Lebah Madu.  Tahun 2018 LPHD melalui KUPS Agroforestry melakukan 
pendataan terhadap areal kerja izin hutan desa untuk pengembangan tanaman 
semusim di bawah tegakan yang di fasilititasi oleh BPSKL seluas 350 ha. 
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Arung Jeram “Sang Primadona” 
 
LPHD Nateh telah menerima bantuan 
sarana prasarana ekonomi produktif 
melalui KUPS Ekowisata berupa 5 unit 
Perahu karet dan seperangkat alat safety 
arung jeram dari BPSKL Wilayah 
Kalimantan.  Berbagai upaya dilakukan 
untuk pengembangan wisata arung 
jeram.  Pada tanggal 10 Juli 2018, LPHD 
Nateh menerima kunjungan silaturahmi dari POKDARWIS “Matang Kaladan” desa 
Tiwingan Lama Kec. Araniau, menyampaikan sharing knowledge tentang pengelolaan 
wisata alam yang ada di Tahura Sultan Adam. Selanjutnya Untuk penguatan 
kelembagaan dan memenuhi standar operasionalisasi perahu karet maka pada tanggal 
23 Juli -25 Juli 2018 dilakukan pelatihan / Sekolah Lapang teknik dasar arung jeram 
terhadap 30 orang operator/guide perahu karet yang bertanggung jawab terhadap 
pengoperasian perahu karet, safety procedure pengarungan, water rescue, dan 
perawatan perahu karet oleh Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) 
Kalimantan Selatan. 
Untuk menjamin pengelolaan wisata yang baik maka diadakan Sekolah Lapang 
Pengelolaan ekowisata di Hutan Desa Nateh meliputi manajemen pengelolaan 
kelembagaan dan keuangan, identifikasi potensi wisata, penyusunan desain 
pengembangan ekowisata dan attitude pengembangan ekowisata oleh “AKSIOMA 
Institude” Bogor. 

Wisata Arung Jeram telah menghidupkan semangat pemuda desa, laki –laki, perempuan, 

bahkan kaum lanjut usia. Semua berpartisipasi bahu membahu untuk sukses dan 

majunya KUPS Ekowisata. Usaha yang baru berjalan 3 bulan namun sudah menunjukkan 

hasil yang sangat baik, dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Pengunjung di hari 

Sabtu- Minggu dapat mencapai 2000 orang. Penyewaan perahu, perlengkapan dan 

instruktur Rp. 150.000,- per perahu, maksimal penumpang 6 orang. Pendapatan kotor 

KUPS Ekowisata mencapai Rp. 60.000.000,- per bulan. 
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Wisata Arung Jeram 

Dampak Kegiatan 

Pemberian akses legal pengelolaan Hutan Desa Nateh telah memberikan dampak 
positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya SK HPHD masyarakat desa 
melalui LPHD Nateh lebih leluasa dalam mengelola Hutan dan kawasan Hutan seperti 
perkebunan karet, pengembangan pertanian dan menggali potensi lain yang ada di 
hutan desa nateh seperti potensi ekowisata sungai, potensi puncak gunung, dan Goa 
yang ada di areal izin Hutan Desa. Masyarakat Desa Nateh telah mendapatkan manfaat 
meningkatnya pendapatan dengan adanya pengembangan ekowisata khususnya 
Arung Jeram. Dengan adanya SK HPHD Nateh lebih bisa menarik perhatian dan 
kepercayaan pihak luar dalam memberikan bantuan pengembangan ekowisata seperti 
bantuan CSR Perusahaan yang ada di Kab. Hutan Sungai Tengah. Kini Desa Nateh 
menjadi lebih dikenal dan banyak dikunjungi dari luar daerah Kab. Hulu Sungai 
Tengah.  
Hal penting lainnya adalah dengan adanya SK HPHD masyarakat Desa Nateh lebih 

percaya diri dalam mengembangkan Hutan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan hutan tetap terjaga. Selanjutnya SK HPHD Nateh juga menjadi sistem 
imunitas untuk menangkal pihak-pihak luar yang akan merusak areal hutan desa dan 
terbukti menangkal konsesi pertambangan yang mencoba masuk ke Desa Nateh. 

 
 
Hutan Desa Nateh menjadi contoh positif pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi 
Kalimantan Selatan sehingga panatas dicontoh oleh desa-desa lain. Masih banyak 
obyek wisata lainnya selain arung 
jeram, seperti wisata gua, puncak bukit 
dan lainnya yang potensial sehingga  
Desa Nateh sangat prospektif untuk 
dijadikan Desa Wisata 
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PENYULUH KEHUTANAN BERCENGKERAMA 
DENGAN TORA 

Dr. Hendro Asmoro, SST, MSi 

Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

asmoro.hendro@gmail.com 

 Awal tahun 2016 merupakan titik balik kembalinya Penyuluh Kehutanan 

ke instansi teknis penyelenggara bidang kehutanan. Kondisi ini sebagai amanat 

UU 23 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang 

Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kota yang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan selain yang 

Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota 

menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. Sebagian besar Penyuluh 

Kehutanan saat ini berada di tingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan. 

Pengalihan status kepegawaian ini  memberi semangat baru bagi 

Penyuluh Kehutanan  yang selama ini berada di instansi atau kelembagaaan 

penyuluhan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Sebagian besar 

Penyuluh Kehutanan merasa kembali ke habitatnya di kehutanan bergabung 

dengan para Rimbawan lain dalam melaksanakan kegiatan teknis kehutanan. 

Setahun pasca beralihnya Penyuluh Kehutanan dari instansi 

penyelenggaran penyuluhan kehutanan di provinsi dan kabupaten ke instansi 

teknis penyelenggara bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Penyuluh 

Kehutanan mau tidak mau juga harus mengenal dan memahami salah satu 

kebijakan prioritas bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu TORA.  

Untuk dapat bercengkerama dengan TORA, para Penyuluh Kehutanan 

seyogyanya mengetahui dan memahami apa itu TORA, peraturan-peraturan 

yang menjadi dasar pelaksanaanya, dan apa saja peruntukan areal kawasan 

hutan yang diperkenankan. Selanjutnya, kegiatan apa yang dapat dilakukan 

oleh para Penyuluh Kehutanan untuk mengimplementasikan TORA dalam 

pelaksanaan tugasnya sebagai Penyuluh Kehutanan. 
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Mengenal TORA dan Dasar Hukum Pelaksanaannya  

 TORA yang merupakan singkatan dari Tanah Obyek Reforma Agraria, 

adalah tanah yang dikuasai oleh negara untuk didistribusikan atau 

diredistribusikan dalam rangka reforma agraria. Dalam hal ini adalah areal 

kawasan hutan negara. TORA diarahkan untuk redistribusi tanah dan legalisasi 

aset sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh 

masyarakat di dalam kawasan hutan. Dengan kata lain TORA adalah pemberian 

hak kelola masyarakat terhadap sumber daya hutan. Diharapkan TORA dapat 

menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan 

hutan (Said, 2016). Selanjutnya, TORA sebagai bagian dari program reforma 

agraria berimplikasi pada perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi 

penggunaan lain, seperti perkebunan, pertanian, pemukiman dan fasilitas 

umum lainnya. 

 Peraturan-peraturan terkait yang menjadi dasar hukum dalam 

pelaksanaan TORA adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 015-2019 dan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Peraturan presiden 

tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor K.180/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2017 tentang Peta 

Indikatif Lokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek 

Reforma Agraria (TORA) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara 

Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk 

Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. 
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Redistribusi Kawasan Hutan dalam TORA 

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengalokasi kawasan hutan untuk mendukung kegiatan TORA seluas + 4,1 juta 

hektar yang tertuang dan tersebar dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan. 

 
Gambar 1 : Peta Indikator Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek 

Reforma Agraria (Sumber : http://webgis.dephut.go.id:8080/ 
kemenhut/index.php/id/peta/tora) 

 

Rincian kawasan hutan yang disiapkan untuk reforma agraria adalah 

alokasi 20 persen untuk kebun masyarakat seluas + 437.937 hektar dari 

pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat 

dikonversi (HPK) tidak produktif seluas + 2.169.960 hektar, program 

pencetakan sawah baru seluas + 65.363 hektar, pemukiman transmigrasi + 

514.909 hektar dan pemukiman, fasilitas umum dan sosial + 439.116 hektar. 

Peruntukan lahan lainnya  berupa lahan garapan sawah dan tambak rakyat  + 

379.227 hektar, pertanian lahan kering yang menjadi sumber pendapatan 

masyarakat setempat  + 847.038 hektar. 
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Gambar 2.  Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) bersalaman dengan petani saat melakukan kunjungan 

kerja di kawasan hutan Desa Dungus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur (Sumber: 
http://industri.bisnis.com/read/ 20180523/99/798990/reforma-agraria-977.824-

ha-kawasan-hutan-telah-dilepas). 

 

Implementasi TORA dalam Tugas Pokok Penyuluh Kehutanan 

Apa yang harus dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan untuk dapat 

bercengkerama dengan TORA? Aktivitas TORA dan masyarakat yang ada di 

areal TORA dapat dijadikan obyek dan sasaran penyuluhan kehutanan. Ketika 

di wilayah kerja Penyuluh Kehutanan terdapat TORA, tentunya terdapat 

masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Penyuluh Kehutanan dapat 

berinteraksi, berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugasnya, mulai 

dari unsur perencanaan, pelaksanaan penyuluhan kehutanan sampai dengan 

unsur penunjang kegiatan penyuluhan kehutanan. 

Bercengkerama dengan TORA dapat diawali dengan identifikasi 

keberadaan TORA di wilayah kerja masing-masing dengan mengacu pada Peta 

Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek 

Reforma Agraria (TORA). Apabila di wilayah kerjanya terdapat lokasi TORA, 



 

2
0

 

kegiatan selanjutnya adalah memilah areal kawasan hutan tersebut sesuai 

dengan peruntukkannya. Kegiatan ini dalam pelaksanaan tugas Penyuluh 

Kehutanan termasuk unsur persiapan penyuluhan, sub unsur Penyusunan 

Programa Penyuluhan, butir kegiatan mulai dari menyusun instrumen 

identifikasi data potensi wilayah, mengumpulkan dan mengolah data potensi 

wilayah bagi Penyuluh Kehutanan yang berada di provinsi serta menganalisis 

data.    

 

Gambar 3 : Potensi TORA Per Provinsi (Sumber : KLHK 2017) 

  
Pada unsur pelaksanaan penyuluhan, penyuluh kehutanan baik terampil 

maupun ahli bercengkerama dengan TORA melalui penyusunan materi 

penyuluhan, penerapan metode penyuluhan berdasarkan sasaran, 

pengorganisasian sasaran penyuluhan dan pembangunan jejaring 

kerja/kemitraan obyek penyuluhan dalam mengumpulkan angka kredit. Di 

lokasi TORA yang belum terdapat kelompok tani hutan (KTH), penyuluh dapat 

memotivasi masyarakat untuk membentuk atau menginisiasi terbentuknya 
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KTH dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

berbagai usaha di bidang kehutanan melalui pendampingan. Selanjutnya 

penyuluh juga dapat membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak.  

Pada unsur pengembangan penyuluhan kehutanan, penyuluh kehutanan 

ahli berperan dalam TORA melalui pengembangan kebijakan penyuluhan baik 

mengembangkan kebijakan penyuluhan kehutanan, perencanaan, prosedur 

kerja, metode baru, sistem monitoring dan evaluasi serta penyusunan kajian 

kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat 

penyempurnaan. Kegiatan unsur pengembangan kebijakan penyuluhan 

kehutanan ini dapat bersifat lokalita sesuai dengan situasi dan kondisi setempat 

maupun untuk masukan untuk penyempurnaan kebijakan yang ada. Selain 

pengembangan kebijakan, penyuluh juga dapat melakukan pengembangan 

pada aspek-aspek teknik/metodologi/materi/sarana/ alat bantu penyuluhan 

dengan cara menyusun dan mendiskusikan serta menyempurnakan konsep. 

Pada unsur pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan, 

penyuluh kehutanan dapat melakukan pemantauan dan pengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan terkait dengan TORA. 

Pada unsur pengembangan profesi, penyuluh kehutanan dapat membuat 

karya tulis yang berkaitan dengan aktifitas ataupun perilaku (pengetahuan, 

sikap dan keterampilan) masyarakat di lokasi TORA dan menyusun ketentuan 

pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang penyuluhan yang bersifat lokalita 

sesuai situasi dan kondisi setempat. 

Pada unsur penunjang kegiatan penyuluhan kehutanan, penyuluh 

kehutanan dapat berperan sebagai pengajar, peserta, 

moderator/pembahas/narasumber maupun pemrasaran pada kegiatan-

kegiatan pelatihan masyarakat maupun seminar/lokakarya atau simposium. 

Kegiatan-kegiatan pada setiap unsur pelaksanaan tugas pokok penyuluh 

kehutanan terkait TORA, jika dilakukan dan dilengkapi dengan bukti-bukti fisik 

sebagai pendukung tentunya akan menghasilkan angka kredit. Hal ini tentunya 

sangat membantu penyuluh kehutanan dalam memenuhi jumlah angka kredit 

yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan paling singkat satu tahun dan 



 

2
2

 

kenaikan pangkat paling singkat dua tahun. Inshaa Allah dapat terpenuhi dan 

tercapai. Dampaknya adalah peningkatan karir dan tunjangan penyuluh 

kehutanan. Inshaa Allah. 

 

Gambar 4 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan 

Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek 

Reforma Agraria. 

 

Bagi masyarakat yang tinggal atau berusaha di areal kawasan hutan, 

kehadiran TORA memberikan harapan atas kepastian legalitas atas areal yang 

dikelola. Namun masyarakat juga harus mengetahui apakah areal yang dikelola 

tersebut termasuk dalam kawasan hutan yang dialokasikan untuk perkebunan,  

areal penggunaan lain (konversi), pencetakan sawah baru, pemukiman 

transmigrasi, pemukiman, fasilitas umum dan sosial, lahan garapan sawah dan 

tambak rakyat serta pertanian lahan kering. Apabila areal yang dikelola 
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merupakan bagian dari TORA, maka masyarakat dapat bersinergi dengan 

Penyuluh Kehutanan, instansi terkait dan stakeholder lainnya dalam 

implementasi TORA. Sinergisitas antara masyarakat, Penyuluh Kehutanan, 

instansi terkait dan stakeholder lainnya diharapkan dapat meminimalisir 

bahkan meniadakan konflik atas kawasan hutan sehingga dapat berkolaborasi 

dalam pengelolaan kawasan hutan. Semoga.  

 

 

Sumber Bacaan: 

Said. 2016. Tora Tawarkan Solusi Sengketa dan Konflik dalam Kawasan Hutan. 

http://www.menlhk.go.id/siaran-109-tora-tawarkan-solusi-sengketa-

dan-konflik-dalam-kawasan-hutan.  

html 
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(TORA) 
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Republik Indonesia nomr 27 Tahun 2013. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang 
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Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 18 
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Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan 

Raya (Tahura) Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Provinsi. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan 

Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber 
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KTH Hutan Mandiri  

Berjaya Berkat 
Trigona 

 Oleh: Endang Dwi Hastuti* 

 

 

 
 
 

 

 
 

elompok Tani Hutan (KTH)  Hutan Mandiri berada di Desa Kalibaru Kecamatan 
Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berjarak ± 35 km dari ibukota 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada awal pembentukannya beranggotakan 16 

orang dengan kegiatan peremajaan tanaman karet. 

Kegiatan KTH Hutan Mandiri mulai menggeliat dengan digulirkannya Proyek 
Gerakan Nasional Hutan dan Lahan (GERHAN) pada tahun 2013 di desa tersebut,  
dalam hal ini kelompok melakukan penanaman seluas 25 Ha dengan tanaman sengon, 
mahoni, kemiri dan gmelina. Saat ini kelompok telah dapat menikmati hasil kegiatan 
tersebut dengan tebang pilih kayu-kayu yang telah layak dijual atau dimanfaatkan 
untuk memenuhi kebutuhan anggota. Seiring berjalannya waktu, kegiatan kelompok 
terus berkembang. Kini kelompok memiliki beberapa usaha dan yang paling populer 
adalah budidaya Trigona itama. Kegiatan ini merupakan usaha unggulan KTH Hutan 
Mandiri.  

Hasil kegiatan ini telah berdampak positif bagi peningkatan pendapatan anggota, 
bahkan menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Saat ini KTH Hutan Mandiri 
menjadi tempat wisata Edukasi Budidaya Trigona dan desa nya ditetapkan sebagai 
Desa Wisata. 
 
Bermula dari Pak Ketua 
 

Keberhasilan KTH Hutan Mandiri khususnya dalam mengembangkan kegiatan 
budidaya Trigona tentu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Peran Fahrudin 
sebagai ketua kelompok dan kebersamaan para anggota merupakan hal penting yang 
mempengaruhi keberhasilannya. Pada awalnya kegiatan budidaya lebah Trigona hanya 
dilakukan oleh Ketua KTH. Memprediksi bahwa kegiatan ini akan memberikan hasil 
yang baik, maka Ketua KTH memberi setiap anggota rata-rata 20 stup Trigona untuk 
diusahakan dan disepakati adanya pembagian hasil yaitu untuk ketua dan anggota 
yang melakukan kegiatan serta untuk kelompok. 
 
Trigona Mengembangkan Sayap 
 

Kegiatan kelompok dalam budidaya Trigona terus berkembang. Saat ini  
kelompok telah memiliki 4000 stup dengan sistem kemitraan dengan beberapa KTH di 
sekitarnya. Dengan siklus panen per 3 bulan dan setiap 1 stup  menghasilkan  ½ liter 
madu dengan harga jual Rp. 200.000/liter maka penghasilan yang diperoleh kelompok 
dari kegiatan ini adalah Rp. 1.600.000.000/tahun. Kontribusi untuk kelompok adalah 
Rp.10.000/liter yang digunakan untuk pengemasan produk, pelabelan serta 
pembentukan koperasi.  

Madu Kelulut  produksi KTH Hutan Mandiri memiliki beberapa keunggulan, 
yaitu telah terdaftar Ijin Usaha Industri Rumah Tangga dari Dinas Perdagangan dan 

K 

http://klhk.argociptapersada.com/wanalestari-2018/assets/upload/new/2018/63/PENILAIAN/KTH/PROFIL%20KEGIATAN/63-profil-kegiatan-37.png
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Sertifikat halal dari MUI Kalimantan Selatan. Kegiatan budidaya Trigona yang 
dilakukan oleh KTH Hutan Mandiri semakin maju dan sudah menyebar di Provinsi 
Kalimantan Selatan. Pemasaran madu kelulut ini tidak hanya antar provinsi tetapi 
telah menjangkau pasar ke luar negeri. Sekarang, KTH Mandiri  juga menjadi anggota 
Asosiasi Madu Asean. Disamping itu, KTH Hutan Mandiri telah membangun kerjasama 
dengan Dinas Pariwisata dan ditetapkan sebagai Objek Wisata Desa Pagat, yaitu Wisata 
Edukasi Lebah Kelulut. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengembangan Agroforestry 
 

KTH Hutan Mandiri mengembangkan Agroforestry dengan sistem silvopasture, 
yaitu budidaya rumput gajah di bawah tegakan tanaman kehutanan seluas 4 Ha untuk 

pakan sapi. Kelompok telah mengembangkan usaha penggemukan sapi dari jenis 
Limousin dan Brahman yang hingga saat ini berjumlah 20 ekor. Keuntungan bersih 
dari usaha ini Rp. 3.000.000/ekor/ 6 bulan. Dari kegiatan tersebut dikembangkan 
usaha pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi. Selain itu juga dikembagkan usaha 
budidaya ikan patin, ikan papuyu, ikat sepat siam dan ikan lokal lainnya yang 
terintegrasi dengan agroforestry. 

Aktif Berkarya  

Selain mengembangkan usaha budidaya kelulut dan silvopasture, KTH Hutan 
Mandiri juga giat melakukan penanaman tanaman kehutanan dan pembibitan karet 

Stup Lebah Trigona 

 
Bee Pollen 

 

Madu Trigona 

 
Wisata Petik Madu 
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okulasi dengan daya tampung lokasi pembibitan sebanyak 50.000 bibit. Pada tahun 
2013 kelompok ikut serta dalam Pembangunan Hutan Rakyat pada kegiatan 
peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah seluas 25 Ha. Kelompok juga aktif melakukan kegiatan rehabilitasi 
dan konservasi dengan melakukan penanaman kanan kiri jalan dan perlindungan mata 
air di desa Layuh ,Desa Tanah Habang, Desa Payadan Desa Pauh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTH Hutan Mandiri juga aktif melakukan kemitraan dengan beberapa kelompok 
tani di sekitarnya maupun perorangan dalam bentuk kerjasama teknologi, informasi, 

dan pemasaran hasil budidaya lebah kelulut. Kemitraan dengan KTH dilakukan dengan 
KTH Karya Bersama di Desa Bulayak, KTH Harapan dan lain-lain. 

Dampak Kegiatan 
 

Secara umum  kegiatan KTH Hutan Mandiri telah berdampak positif  terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Layuh. Pendapatan anggota kelompok 
dan masyarakat sekitar desa meningkat lebih dari 50% dengan adanya usaha budidaya 
lebah kelulut. Selain itu, telah tumbuh kelompok-kelompok baru yang 

Bibit pohon kaliandra 

 

Penggemukan sapi 
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membudidayakan kelulut karena termotivasi dari keberhasilan KTH Hutan Mandiri 
dalam mengelola budidaya lebah kelulut. Selanjutnya, telah berkembang usaha sejenis 
di luar kelompok, tidak saja budidaya trigona tetapi juga usaha penggemukan sapi, 
pembuatan pupuk kompos dan pembibitan. 

Dari aspek ekologi dapat dilihat bahwa Desa Layuh semakin rimbun dan asri 
serta terjaganya sumber air di Desa layuh. Dampak lainnya adalah KTH Hutan Mandiri 
saat ini menjadi tempat pembelajaran tentang budidaya lebah trigona bagi petani 
disekitarnya maupun dari kalangan akademisi dan ditetapkannya Desa Layuh sebagai 
Desa Wisata. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kunci sukses KTH hutan mandiri tidak terlepas dari modal sosial yang dimiliki 

kelompok. Fahrudin sebagai ketua kelompok memiliki kemampuan untuk memimpin 

kelompok dengan baik, sehingga di segani oleh anggota kelompoknya. Di sisi lain, 

anggota kelompok memiliki integritas yang tinggi untuk turut serta memajukan 

kelompok. 

 

 

 

*Penyuluh kehutanan pada Pusat Penyuluhan, BP2SDM, KemenLHK. 
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KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

(SDM) KEHUTANAN 

 

Oleh:  

Nurtjahjawilasa 

Widyaiswara Pusdiklat SDM LHK Bogor 

 

 

Latar belakang 

 

Kualitas manusia di dalam organisasi, bersama-sama dengan sumber daya yang lain, bersinergi 

menentukan kualitas organisasi. Namun demikian, seringkali unsur sumber daya manusia (SDM) dan 

dinaikanya sering tidak diperhitungkan pada saat organisasi mengalami perubahan (Sugiarto 2007). 

Apabila individu tidak terkelola dengan baik, saling egois, patronisme, bisa membuat organisasi tidak 

terkontrol dan pada akhirnya tidak produktif (Siagian 2012). 

Peran sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah organisasi menjadi semakin penting dan 

strategis. Beberapa tantangan SDM saat ini antara lain globalisasi, perkembangan teknologi, relokasi 

industri, sifat pekerjaan yang semakin menuntut pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan 

sikap kerja (work attitude) yang tinggi, dan demografi tenaga kerja seiring semakin heterogennya dunia 

kerja. Kemampuan organisasi di dalam menghadapi dan menjawab tuntutan perubahan membutuhkan 

modal insani yang memiliki tingkat keunggulan kompetitif  terutama di bidang penguasaan teknologi 

informasi dan budaya kerja organisasi yang baik (Marwansyah 2010). 

Kelembagaan menggambarkan hubungan antar manusia yang mengatur peluang-peluang 

dan keadaan yang memungkinkan (Schmid 2004). Alternatif-alternatif kelembagaan tersedia pada 

level konstitusional dan politik, level regulasi yang mengatur keseharian individu dan organisasi, 

level di dalam internal organisasi itu sendiri. Kelembagaan merupakan dependent variabel, 

sedangkan situasi, struktur, perilaku, dan performance merupakan variabel independent (Schmid 

2004). 

Kelembagaan sebagai sebuah konsep yang dipahami bersama oleh manusia pada berbagai 

situasi yang terjadi secara berulang yang dikendalikan oleh aturan, norma, dan strategi (Ostrom 

2006). Menurut Peter (2000),  terdapat empat aliran pemikiran mengenai kelembagaan yaitu 

pendekatan normatif, kelembagaan dirumuskan dalam pilihan rasional, pendekatan historis, dan 

pendekatan empiris. Syahyuti (2003) mencirikan bahwa kelembagaan memiliki dua aspek yaitu 

kultural dan struktural. Kelembagaan di dalam tulisan ini mencakup regulasi, norma dan elemen-

elemen budaya-kognitif, bersama-sama dengan kegiatan dan sumberdaya (termasuk kekuasaan) 

yang ada, mewujudkan stabilitas dan cara memaknai sesuatu dalam kehidupan (adopsi dari Scott 

2008).   
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Kebijakan dimaksudkan sebagai peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama 

dalam suatu wilayah negara dan bersifat mengikat (Nugroho 2005). Untuk memberikan gambaran yang 

lengkap mengenai pemahaman tentang SDM aparatur kehutanan saat ini, selanjutnya perlu didalami 

perjalanan waktu terkait kelembagaan dan kebijakan SDM aparatur kehutanan selama kurun beberapa 

tahun ke belakang. 

Selanjutnya, untuk memahami suatu proses kelembagaan dan kebijakan tertentu, misalnya 

kelembagaan dan kebijakan pengembangan SDM kehutanan, sangat penting untuk mengetahui bingkai 

ilmu pengetahuan terhadap isi kebijakan/regulasi dan norma (discourse/narrative), posisi para pelaku 

dalam jejaring (actors/network), dan dinamika kekuasaan (politics/interest) yang bersifat membangun 

atau menghambat kebijakan (Kartodihardjo 2011). Pada konteks kelembagaan dan kebijakan 

pengembangan SDM kehutanan, berbagai peraturan dan norma-norma tentang SDM kehutanan, posisi 

dan jaringan aktor serta pola interaksinya, kepentingan dan politik aktor yang melatarbelakangi 

pengambilan kebijakan SDM. Pada teori Situation-Structure-Behaviour-Performance / SSBP (Schmid 2004) 

yang dimodifikasi dengan memasukkan faktor situasi sumber daya, disebutkan bahwa situasi dan struktur 

dapat saling mempengaruhi, kemudian keduanya secara bersama-sama mempengaruhi perilaku. Pada 

akhirnya perilaku mempengaruhi kinerja yang ditunjukkan. 

Pembangunan SDM, ketika diimplementasikan dengan baik di dalam organisasi yang produktif, 

dapat secara langsung berkontribusi dalam peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi (Danish 

dan Usman 2010). Dalam konteks pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, SDM 

merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan itu sendiri selain membangun lingkungan hidup ideal 

dan hutan yang lestari (RPJMN RI 2015-2019). Pada konteks yang lebih sempit, pembangunan SDM 

aparatur kehutanan di tingkat pemerintah saat ini berfokus pada upaya pemerintah pusat/kementerian 

dan pemerintah daerah di propinsi dan kabupaten. SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi 

modal pembangunan menjadi penting untuk dikelola dan dikembangkan melalui kebijakan-kebijakan 

yang secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung 

di dalamnya secara optimal.  

Menurut Friedman dan Miles (2006) kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda 

dari para aktor harus dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Lebih 

jauh lagi, Hermans dan Thiesen (2008) menegaskan bahwa setiap aktor membawa kepentingan masing-

masing yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya dan menyebabkan terjadinya celah informasi di 

antara para aktor. Reed et al. (2009) menyatakan bahwa kepentingan dan pengaruh para aktor dapat 

dipahami dari perspektif para pelaku yang terlibat. Perbedaan kepentingan dan pengaruh para aktor 

dibedakan ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu pemain utama (key players), aktor marginal (subjects), aktor 

yang mampu mempengaruhi aktor lain (context setter) dan aktor pengganggu (crowd) yang disebut juga 

“little need to consider”. Inti wacana dalam kuadran ini terdapat pada hubungan antara pemain utama 

yang selalu dominan terhadap subjects yang selalu membutuhkan bantuan, sehingga terjadi tarik menarik 

kepentingan dan kekuasaan di antara aktor yang berkuasa dan aktor marginal. 
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Perumusan masalah 

 

Dengan menggunakan kerangka SSBP, permasalahan-permasalahan SDM secara nasional maupun 

di tingkat kementerian/lembaga dikelompokkan ke dalam kerangka sebagai berikut: Permasalahan SDM 

terkait struktur antara lain pengaturan kepegawaian terdapat di berbagai undang-undang dan 

menimbulkan kompleksitas, pekerjaan tempat PNS mengabdi tidak dipandang sebagai profesi, pengadaan 

PNS melalui sistem formasi menjadi komoditi yang menggiurkan, penempatan dan pengangkatan dalam 

jabatan struktural dicemari intervensi politik, terbatasnya mobilitas PNS melemahkan NKRI, mayoritas 

PNS tidak pernah diberi kesempatan mengembangkan diri, kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai 

kebutuhan, desentralisasi pengadaan PNS menyuburkan semangat kedaerahan, perkiraan terjadinya 

‘tsunami’ pensiun pada 2025, fragmentasi peraturan perundangan sistem kepegawaian berdasarkan 

perjanjian kerja, sistem remunerasi dan tunjangan sangat bervariasi antar instansi melemahkan esprit de 

corps, masalah overstaff dan understaff, remunerasi tidak terkait kinerja, promosi jabatan tertutup dan 

penuh KKN, pengadaan aparatur tidak objektif dan penuh KKN (KemenPAN dan RB 2012).  

Permasalahan yang berhubungan dengan behaviour/perilaku SDM antara lain: suka bersifat 

sebagai pengikut (follower), lemahnya budaya pengguna ilmu pengetahuan, suka melihat perbedaan cara 

dan tidak suka melihat kesamaan tujuan, tidak jujur dan tidak mau belajar dari kesalahan, sindrom zona 

kemapanan (comfort zone syndrome), individualis dan egois, jauh dari gaya hidup profetik/kehidupan 

dengan berpedoman pada hal-hal yang terbaik yang pernah ada/the highest but realistic standard of life 

(Darusman 2012). Selanjutnya, permasalahan terkait performance/kinerja SDM antara lain: high cost and 

low performance.  

 

 

Pembahasan 

 

Kelembagaan SDM aparatur kehutanan pada kurun waktu dua dekade terakhir didetailkan 

melalui kebijakan-kebijakan pragmatis untuk menjawab kebutuhan/tantangan jangka pendek saat 

itu. Lebih jauh, kebijakan pengembangan SDM aparatur kehutanan dititikberatkan pada kebijakan 

pendidikan formal melalui penugasan PNS mengikuti karya siswa dan izin belajar di dalam dan di 

luar negeri serta kebijakan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan dengan jangka 

waktu yang relatif lebih pendek. Kebijakan SDM aparatur kehutanan pada masa itu hanya 

memfokuskan pada norma-norma administrasi kepegawaian secara nasional.  

Nilai-nilai yang diharapkan menjadi budaya kerja juga tidak digali mulai dari level pegawai 

tingkat bawah, namun lebih bersifat elitis dan konseptual sehingga tidak mampu menjadi ‘roh’ 

kelembagaan organisasi Kementerian Kehutanan. Namun secara umum, kebijakan pengembangan 

SDM aparatur kehutanan sebenarnya terjadi perbaikan dalam cakupan struktur organisasi dan 

cakupan tugas dan fungsi di dalamnya secara lebih luas, walaupun hal ini lebih disebabkan oleh 

potensi dari luar/eksternal. 
Salah satu alternatif yang dapat diusulkan adalah mensinkronkan visi dan strategi organisasi 

dengan pengembangan kompetensi berbasis manajemen SDM yang baik dengan mengembangkan nilai-
nilai dan dialog/komunikasi pengembangan SDM aparatur secara transparan, efisien, dan akuntabel. 
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Kemungkinan lain adalah dengan melakukan pendekatan secara kompleks dan multi-dimensi pada 
pengembangan SDM aparatur kehutanan, misalnya melalui pendekatan-pendekatan organisasi 
pembelajar, manajemen SDM strategis, manajemen kapital intelektual, manajemen kompetensi 
individu, manajemen strategis berbasis kompetensi, dan manajemen berbasis pengetahuan.  

 

Hubungan kerjasama dan saling mengisi dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan dan 

pengembangan SDM Kehutanan terutama dibutuhkan lintas lembaga antara kementerian dan daerah 

dengan lembaga pembina SDM secara nasional sesuai perundangan, yaitu antara Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan KemenPAN dan RB, BKN, LAN, dan KASN misalnya dalam 

penentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria penentuan dan mekanisme pengisian jabatan. 

Hubungan kerjasama lainnya terjadi dalam hal perumusan peraturan perundangan terkait pengelolaan 

dan pengembangan SDM kehutanan.  

 Sebaliknya, potensi konflik kemungkinan bisa terjadi di antara unit-unit di internal kementerian 

LHK dengan pihak eksternal (KemenPAN dan RB, KASN, BKN, dan LAN) apabila mekanisme pengelolaan 

dan pengembangan SDM di internal belum sepenuhnya mampu mengikuti ketentuan-ketentuan aturan 

perundangan terkait merit sistem dan seleksi terbuka untuk jabatan-jabatan publik. Ketidakmampuan di 

internal kementerian bisa disebabkan belum lengkapnya aturan lebih detail di bawah UU No. 5 tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis di tingkat yang lebih detail yang mengatur tentang sistem merit dan 

seleksi terbuka tersebut. Keterbatasan anggaran dan SDM pendukung dalam pelaksanaannya juga 

menjadi kendala tersendiri1.  

Hubungan saling mengisi diperlukan dalam rangka meningkatkan kapasitas individu dan kapasitas 

kelembagaan terkait dengan percepatan perubahan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku SDM. 

Hubungan ini juga bisa diintegrasikan dengan litbang dalam hal peningkatan penelitian kebijakan 

pengembangan SDM. Namun demikian, komitmen pimpinan, kesinambungan dan kreatifitas program 

menjadi faktor penting dalam keberhasilan bentuk kerjasama ini. 

 

Terkait dengan budaya pembelajar, personal mastery, mental model, dan system thinking yang 

tinggi menunjukkan bahwa pengembangan SDM aparatur kehutanan lebih didominasi pengembangan 

yang dilakukan secara mandiri oleh individu. Pada sisi lain, variabel-variabel organisasi pembelajar yang 

merupakan instrumen kolektif seperti tim pembelajar, struktur yang mendukung, dan budaya pembelajar 

memiliki nilai yang rendah, kesemuanya terkait struktur yang eksklusif dan rendahnya kohesi sosial. 

Nilai-nilai / norma, misalnya yang dilegalkan dalam bentuk sembilan nilai dasar rimbawan (jujur, 

tanggung jawab, ikhlas, disiplin, visioner, adil, peduli, kerjasama, dan professional) dan empat kriteria 

utama SDM kementerian kehutanan (profesionalisme, kepemimpinan, integritas moral, dan kerjasama 

tim)  perlu didetailkan dalam tataran implementasi konkrit setelah diformalkan di level peraturan menteri, 

serta kejelasan bagaimana mekanisme implementasi dinarasikan. Hal ini penting supaya nilai-nilai 

tersebut dapat dipedomani oleh SDM aparatur dalam keseharian. Perlu juga dihadirkan individu-individu 

                                                           
1 Namun demikian, potensi konflik ini bersifat laten dan tidak terbuka karena para pemangku kepentingan pada dasarnya adalah 

sama-sama merupakan instansi pemerintah yang secara legal formal diharuskan berkoordinasi dan bekerja sama, termasuk dalam 

hal pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan. 
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pimpinan organisasi yanag dapat berperan menjadi panutan (role model) dari perilaku-perilaku yang telah 

disepakati untuk setiap nilai-nilai dasar yang dibangun. 

Pada tataran konstruksi regulasi, sinkronisasi antara UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan di 

tingkat menteri diperlukan untuk membangun regulasi yang didominasi oleh rule in form, bukan rule in 

use2. Variabel-variabel seperti iklim kerja, motivasi, kepemimpinan, etos kerja, komunikasi interpersonal, 

kecerdasan emosional, kemampuan manajemen, manajemen sistem informasi, inovasi, 

penilaian/kompensasi, konsep diri dan budaya organisasi, disiplin kerja, sikap terhadap tugas, 

pengetahuan administrasi dan supervisi, pengetahuan evaluasi bimbingan dan konseling perlu didukung 

secara jelas dan eksplisit pada berbagai peraturan-peraturan pendukung perencanaan dan 

pengembangan SDM aparatur kehutanan. Sembilan nilai dasar rimbawan (jujur, tanggung jawab, ikhlas, 

disiplin, visioner, adil, peduli, kerjasama, dan professional) dan empat kriteria utama SDM kementerian 

kehutanan (profesionalisme, kepemimpinan, integritas moral, dan kerjasama tim) yang dianggap sebagai 

nilai-nilai / norma organisasi dan telah dilegalkan dalam bentuk tegulasi, perlu penguatan pada tataran 

implementasi konkrit. Nilai-nilai tersebut harus menjiwai individu-individu SDM aparatur dalam 

keseharian melalui pimpinan organisasi yang dapat berperan menjadi panutan (role model) dari perilaku-

perilaku yang telah disepakati untuk setiap nilai-nilai dasar yang dibangun. 

Aspek-aspek personal mastery, mental model, system thinking, tim pembelajar, shared vision, 

struktur yang mendukung, budaya organisasi pembelajar, dan kepemimpinan yang melayani perlu 

dikembangkan pada SDM Kehutanan yang bekerja di tingkat pusat maupun di daerah. Indikator-indikator 

personal mastery yang mencakup pengembangan visi personal, kemauan mempertahankan tegangan 

kreatif, pengelolaan konflik struktural, komitmen terhadap kebenaran dalam menilai realitas dan 

pengintegrasian alam pikir sadar dengan alam pikir bawah sadar cukup berkembang.  

Sintesis dari tulisan ini adalah bahwa kinerja SDM aparatur kehutanan dipengaruhi oleh perilaku 

para pemangku kepentingan di dalamnya yang mencerminkan kepentingan dan pengaruh masing-masing. 

Perilaku ini didasari pada struktur yang berlaku yang merupakan roh kelembagaan. Sintesis ini sekaligus 

menguatkan teori terkait structure-behaviour-performance (Schmid 2004), walaupun dengan modifikasi-

modifikasi pada penentuan variabel-variabelnya disesuaikan dengan konsep-konsep terkait kebijakan dan 

pengembangan SDM.    

 

Kesimpulan 

Permasalahan-permasalahan SDM aparatur kehutanan mencakup permasalahan terkait struktur 

yang mencakup kebijakan pengaturan kepegawaian di berbagai undang-undang, kebijakan pengadaan 

aparatur dan pola karier, kebijakan pengembangan kapasitas individu aparatur, serta kualifikasi dan 

kompetensi aparatur. Permasalahan behaviour/perilaku antara lain terlait budaya pengguna ilmu 

pengetahuan, profesionalisme dan integritas, dan kemauan untuk berubah mengikuti tuntutan 

perkembangan zaman dibanding berdiam pada zona kemapanan. Permasalahan terkait  

performance/kinerja, perlunya peningkatan efektifitas pelayanan publik sebagaimana tuntutan reformasi 

birokrasi yang tertuang dalam roadmap dan rencana strategis yang dimiliki. Perilaku SDM aparatur 

                                                           
2 Rule in form dimaknai sebagai regulasi yang tertulis namun tidak tercermin dan terimplementasi dalam keseharian kegiatan 

komunitas, sedangkan rule in use adalah aturan-aturan, walaupun terkadang tidak tertulis, namun berlaku secara nyata dan 

digunakan dalam keseharian komunitas (Ostrom 2006).  
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kehutanan, berdasarkan analisis matrix actor linkage, diketahui bahwa hubungan antara pemangku 

kepentingan bersifat  konflik, kerjasama dan saling mengisi.  

Struktur, khususnya pada regulasi dan nilai-nilai/norma yang mendasari kebijakan pengembangan 

SDM aparatur kehutanan dari masa ke masa perlu mengakar secara fundamental dan lebih bersifat 

implementif dibanding normatif. Regulasi perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga aturan-aturan 

yang telah ada dapat diimplementasikan dengan baik.  Nilai-nilai yang diharapkan menjadi budaya kerja 

harus mampu menjadikan kelembagaan menjadi hidup.  

 

Implikasi Kebijakan dan Saran / Rekomendasi 

Beberapa alternatif kebijakan strategis perlu ditempuh dalam kelembagaan dan kebijakan 

pengembangan SDM aparatur kehutanan. Pemikiran peningkatan efisiensi perlu dilakukan untuk memacu 

kinerja pegawai. Uraian kerja dan beban kerja harus dibuat sejelas mungkin dan terukur sehingga 

pelaksanaan monitoring dapat berlangsung secara efektif. Pelibatan pihak-pihak luar dalam mengawasi 

jalannya birokrasi supaya transparan, efektif dan akuntabel juga sebaiknya terus dikembangkan sehingga 

counter diskursus pun terjadi dan menciptakan ruang-ruang kebijakan yang lebih memadai.Kebijakan 

tersebut perlu diimplementasikan secara transparan dengan cara membangun sistem merit yang dapat 

dipantau bersama oleh lembaga-lembaga mitra utamanya KASN, BKN, LAN, dan KemenPAN dan RB. 

Secara teknis, penting untuk menyusun database dengan memanfaatkan teknologi informasi dan secara 

real time dapat diakses oleh lembaga-lembaga yang relevan dalam pengembangan aparatur sesuai UU no 

5 tahun 2014 tentang ASN. 

Profesionalisme ASN perlu dikawal oleh berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, LSM, 

praktisi, dan pengguna jasa pelayanan publik yang diselenggarakan. Penggunaan sistem teknologi 

informasi (TI) dalam menunjang database aparatur yang modern dan terintegrasi juga perlu lebih 

ditingkatkan untuk menjaga sistem yang berkeadilan. Koordinasi yang harmonis dengan KemenPAN dan 

RB, BKN, LAN, KASN menjadi pendorong untuk bersinergi dalam perbaikan kelembagaan dan kebijakan 

pengembangan SDM aparatur di sektor kehutanan.  

Di tingkat regulasi, penyempurnaan peraturan untuk menjadikan rule in use sesuai dengan filososfi 

diundangkannya aturan tersebut memegang peran strategis dalam perbaikan kelembagaan dan kebijakan 

pengembangan SDM.  

Implementasi kebijakan sistem merit dan pola karier dilakukan dengan memperhatikan syarat perlu 

dan syarat cukup (asumsi-asumsi) yang melingkupinya, meliputi integritas, kerjasama, jiwa 

kepemimpinan, dan kemampuan mengambil keputusan strategis. Pada kebijakan reward and punishment 

pegawai, mekanisme penghargaan dan sanksi diharapkan membuat pegawai memahami hak dan 

kewajibannya dengan baik dan memunculkan self management dan kontrol pegawai yang dapat 

membantu organisasi melakukan fungsi manajemen dengan benar.  
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Ryke L. S. Siswari 

Ngopi dan Diskusi di Bantaran Kali 

Mengunjungi Kampung Iklim di RW 09 Lenteng Agung 

 

Duduk-duduk di bantaran kali Ciliwung pada siang yang terik sambil ngobrol dan menikmati kacang 

rebus serta jajanan pasar, sama- sekali tak pernah terbayangkan sebelumnya. Saat menyebut bantaran 

kali Ciliwung, yang terbayang adalah lokasi yang panas dan kumuh, sungai tercemar sampah dan bau 

menyengat yang tidak sedap. Tapi siang itu, kami duduk dan ngobrol dengan nyaman di bantaran kali 

yang tertata rapi, sejuk ternaungi pepohonan rindang dan memandang kali yang bersih 

 

 

Bantaran kali yang sejuk dan asri (foto: Ryke)

Bantaran kali yang nyaman ini terletak di RW 09 

Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa di Jakarta 

Selatan. Keseluruhan RW ini, merupakan 

kompleks perumahan karyawan Suku Dinas 

Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Lokasi ini 

merupakan salah satu  Kampung Iklim yang 

ditetapkan  oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan melalui Direktorat Adaptasi 

Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal 

Pengendalian Perubahan Iklim.  

 

 

Kampung iklim didefinisikan sebagai lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat 

rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang 
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masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.  

Dari definisinya, adaptasi perubahan iklim merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan mitigasi perubahan 

iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca 

sebagai bentuk upaya penanggulangan perubahan iklim. 

Kegiatan adaptasi perubahan iklim secara garis besar diilustrasikan dalam gambar berikut : 

Sumber: Dit Adaptasi Perubahan Iklim 
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Sedangkan ilustrasi kegiatan mitigasi perubahan iklim adalah sebagaimana tertuang dalam gambar 

berikut :  

Sumber : Dit Adaptasi Perubahan Iklim 

Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di RW 09 Kelurahan Lenteng Agung 

Di RW 09 Kelurahan Lenteng Agung, masyarakat sudah sejak lama melakukan kegiatan-kegiatan tersebut 

secara kontinyu. Kegigihan Yuni Rohaeti sebagai Ketua RW 09 Lenteng Agung layak diapresiasi. 

Setidaknya, warga telah  melakukan kegiatan peningkatan ketahanan pangan melalui pertanian sayuran 

dan tanaman buah serta budidaya ikan. Pengendalian banjir, kekeringan dan longsor dilakukan melalui 

penanaman pohon di halaman rumah dan bantaran sungai sekaligus sebagai peningkatan tutupan 

vegetasi. Pengelolaan sampah dilakukan melalui pemilahan dan pengolahan sampah menjadi kompos 

maupun barang-barang kerajinan daur ulang. 
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Pada bulan Oktober 2017, dengan fasilitasi dari 

Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan 

yang diwakili oleh Ir H Yayat Supriatna selaku 

Kepala Seksi Peranserta Masyarakat dan 

Penataan Hukum, terselenggaralah pelatihan 

pertanian dan perikanan  bagi warga RW 09 

Lenteng Agung. Kegiatan ini didanai dari CSR PT 

Prudencial. Pelatihan tersebut semakin memacu 

warga untuk melanjutkan kegiatan yang selama 

ini memang sudah dilakukan. Selain 

memanfaatkan pekarangan untuk pertanian 

sayur dan tanaman dalam pot, warga mulai 

memikirkan untuk mengelola lahan-lahan tidur 

secara bersama-sama. 

Berdasarkan hal tersebut dibentuklah 

kelompok—kelompok pengelola pertanian dan 

budidaya ikan. Juga pengelolaan sampah dan 

pengolahan limbah. 

Kegiatan-kegiatan tersebut diwadahi dalam satu 

kelompok besar yang dibentuk kemudian, yaitu  

Kelompok Usaha Bersama Lenteng Agung 

(KUBLA). Diketuai oleh Anna Mardiana, KUBLA 

mengelola kegiatan-kegiatan : 

 Pertanian Sayuran  

 

Tanaman kangkung hidroponik (Foto : Ryke) 

Pertanian sayuran dilakukan oleh warga secara 

berkelompok di halaman rumah dan di lahan 

terbuka di tepi sungai. Di halaman-halaman 

rumah dilakukan penanaman secara hidroponik  

jenis sayuran bayam, kangkung dan selada. 

Selain itu warga juga menanam bawang, cabai 

dan tomat dalam pot yang diletakkan di teritisan 

rumah. Jenis sayuran yang ditanam pada lahan 

terbuka tepi sungai lebih beragam, diantaranya 

adalah cabai, terong, tomat dan kacang. Sampai 

saat ini pemanfaatan sayuran tersebut masih 

untuk konsumsi warga sendiri. Meski belum 

memberikan keuntungan nyata secara finansial, 

namun pertanian ini mampu memenuhi 

kebutuhan warga akan sayuran. 

 Tanaman Buah dalam Pot (Tabulapot) 

Penanaman buah dalam pot dilakukan warga di 

rumah masing-masing serta di lahan terbuka 

yang dikelola bersama. Bibit tanaman berasal 

dari bantuan Suku Dinas Lingkungan Hidup 

Jaklarta Selatan. Jenis tanamannya antara lain 

jeruk, sawo, mangga dll. Seperti halnya sayuran, 

buah-buahan ini dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan  warga dan belum dimanfaatkan 

secara komersiil. 

 Bank Sampah dan Daur Ulang Sampah 

Menjadi Barang Kerajinan 

Bank sampah menerima sampah anorganik dari 

warga, dengan harga sesuai yang telah 

ditetapkan, berbeda beda menurut jenisnya.    

Sampah ini kemudian dipilah lagi untuk dipakai 

sebagai bahan baku barang kerjainan berbentuk 

tas, tempat tissue, dompet dan lain-lain. Barang- 

barang yang tidak bisa diolah di sini diserahkan ke 

bank sampah pusat Jakarta Selatan. Barang-

barang kerajinan ini dijual di galeri milik RW pada 

saat ada kunjungan ke RW 09, bazaar maupun 

pameran-pameran. 

 Budidaya Ikan pada Lahan Terbatas 

Dengan modal awal berasal dari dana CSR PT 

Prudencial, budidaya ikan dilakukan dalam tong 

dan bak fiber atau kolam terpal. Jenis yang 



 

4
1

 

dibudidayakan adalah lele dan nila. Berbeda 

dengan sayur dan buah, hasil budidaya ini dijual 

ke warga setempat. Hasil penjualan dibelikan 

bibit ikan, pakan dan keperluan lain  untuk 

kelanjutan pengelolaan budidayanya 

 

Budidaya ikan lele dan nila (Foto : Ryke) 

 Pengelolaan Sampah Organik Untuk Dibuat 

Kompos. 

RW 9 Lenteng Agung juga memiliki Tempat 

Pengelolaan Sampah (TPS) yang merupakan 

bagian kegiatan dari Suku Dinas Lingkungan 

Hidup Jakarta Selatan. Warga mengenal TPS ini 

sebagai TPS R3 (Reduce, reuse, recycle). Di sini 

ditampung sampah organik dari warga yang 

kemudian dipilah dan diolah menjadi kompos. 

Kompos ini diperuntukkan bagi warga yang 

membutuhkan untuk memupuk tanaman yang 

ada di pekarangan maupun yang dikelola 

bersama di lahan-lahan terbuka di RW 09. 

 Kegiatan Lain 

Bersama-sama, warga juga melakukan Penataan 

Kampung sehingga menjadi lebih teratur dan 

nyaman. Meski perkampungan di sini cukup 

padat, tapi masing-masing RT tertata rapi dan asri 

karena adanya penanaman baik di pekarangan 

maupun dalam pot-pot yang diletakkan di sekitar 

rumah.  

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, warga 

RW 09 Lenteng Agung juga melakukan 

penanaman tanaman keras di bantaran sungai 

maupun lahan terbuka lainnya. Jenis tanaman 

keras yang ditanam antara lain mahoni, sengon, 

pete dan tanaman buah-buahan. Lahan yang telah 

ditanami ditata sedemikian rupa hingga menjadi 

taman-taman tempat warga berkumpul 

Taman di bantaran kali (Foto : Ryke) 

Warga juga melakukan pengelolaan air limbah. 

Saat ini terdapat empat buah instalasi 

pengelolaan air limbah yang dikelola warga. 

Intinya Adalah Kebersamaan 

Keberhasilan RW 09 Lenteng Agung menjadi 

kampung yang asri dengan bantaran kali yang 

tertata rapi dan sungai yang bersih tentu tidak 

terjadi dalam sehari.  
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Perumahan yang tertata rapi (foto: Ryke) 

Kegigihan Yuni Rohaeti sebagai Ketua RW 09 

Lenteng Agung merupakan salah satu kunci. 

Bersama Anna Mardiana sebagai Ketua KUBLA 

dan Yayat Supriatna sebagai pembina, mereka 

tidak lelah mengajak warganya untuk hidup lebih 

bersih dan teratur. Dukungan  penuh dilakukan  

terhadap program-program pemerintah terkait 

lingkungan hidup. Sosialisasi dilakukan pada 

pertemuan-pertemuan RW, pengajian, arisan, 

kegiatan karang taruna dan lain-lain. Tak berhenti 

pada sosialisasi, Yuni memberikan contoh 

langsung misalnya dalam pemilahan sampah 

keluarga dan penanaman di sekitar rumah dan 

lahan terbuka lainnya. Saat ini, seluruh warga dari 

7 RT dengan 206 Kepala Keluarga telah 

melakukan pemilahan sampah dan 

menyetorkannya ke Bank Sampah maupun ke 

TPS. 

Bantaran kali ditata bersama oleh warga menjadi 

taman-taman yang indah. Saat ini telah 

terbangun 3 taman yaitu taman kura-kura, taman 

buaya dan taman soang. Penataan kampung dan 

bantaran kali ini dilakukan secara swadaya dan 

swadana. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta 

Selatan menyumbangkan ban-ban bekas yang 

dimodifikasi oleh warga menjadi unsur-unsur 

menarik dari taman yang dibangun.  

Selain dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat 

santai, di taman-taman ini juga dilakukan 

pertemuan warga untuk curah pendapat dan 

berdiskusi mengenai kegiatan-kegiatan di 

kampung iklim ini.  

Dengan fasilitasi pak Yayat, warga menjalin 

kemitraan dengan berbagai pihak guna 

memperoleh bantuan dana CSR baik dalam 

bentuk pelatihan masyarakat maupun bantuan 

fisik seperti bibit tanaman dan ikan, peralatan 

pertanian dan perikanan. Pihak yang telah 

bekerjasama diantaranya adalah PT Prudencial 

dan PLN. Tahun ini, PLN akan membangun TPS R3 

yang sudah ada menjadi bangunan permanen. 

Inti keberhasilan dari kampung iklim RW 09 

Lenteng Agung ini adalah kebersamaan seluruh 

warga dalam mengelola kampungnya. Persepsi 

dan kepedulian yang sama terhadap lingkungan 

menjadi landasan yang kuat dalam merancang 

dan melaksanakan kegiatan selanjutnya. Bu Yuni, 

Bu Anna dan warga RW 09 Lenteng Agung ini 

hanya berharap apa yang mereka lakukan dapat 

menjadi bagian kontribusi mereka untuk 

melestarikan lingkungan yang lebih besar. Juga 

berharap agar dapat menginspirasi kampung-

kampung lain untuk melakukan hal yang sama. 

Jadi, kalau mau ngobrol enak di bantaran kali 

sambil belajar tentang pengelolaan kampung 

dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim, silahkan datang ke RW 09 Kelurahan 

Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa di Jakarta 

Selatan. (Ryke 2018) 
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Apa Itu ProKlim ? 

Program berlingkup nasional yang dikelola oleh KemenLHK dalam rangka meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas 

adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan 

pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim yang telah dilakukan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.  

Bagaimana Persyaratannya? 

a. Aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 tahun secara berkelanjutan.  

b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan 

dan adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan 

pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.  

Bagaimana Mekanisme Pengusulannya ? 

A. diusulkan oleh pelaksana, pemerintah atau pendukung PROKLIM 

B. Diusulkan melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) secara 

online melalui www.ditjenppi.menlhk.go.id/sm: 

1. Pendaftaran :  

 Mengisi  formulir pendaftaran,  

 validasi email,  

 pengecekan pendaftar.  

 memperoleh nomor pendaftaran dan nomor akun 

2. Pengisian data umum : 

 Mengisi formulir data umum 

 Persetujuan data umum 

3. Pengisian data teknis : 

 Mengisi data lokasi, perubahan iklim,adaptasi dan mitigasi, kelompok 

masyarakat 

 Memperoleh nomor registrasi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taman Soang di Kampung Iklim RW 09 Lenteng Agung,  

ornamennya dibuat dari ban bekas sumbangan Suku Dinas Lingkungan 

Hidup Jakarta Selatan (Foto : Ryke

http://www.ditjenppi.menlhk.go.id/sm
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SEKOLAH LAPANG 

PENCEGAHAN KEBAKARAN 

HUTAN DAN LAHAN :  

Metode Penyuluhan Kehutanan Zaman Now3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi: Joko  

Kebakaran hutan dan lahan sampai dengan saat ini masih menjadi pekerjaan 

rumah (PR) rutin yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. Kebakaran hutan dan lahan bukan saja memberikan dampak 

negatif terhadap kerusakan lingkungan hutan dan lahan, tetapi juga dampak 

ekonomi serta dampak sosial dan penderitaan manusia.  Data World Bank 

menyebutkan kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015 

senilai $16 milyar, setara dengan 1.8% Produk Domestik Brutto (PDB). Estimasi ini 

mencakup kerugian pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, industri, 

pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Sebagian dari kerugian itu akibat kerusakan 

                                                           
3 Yumi, Penyuluh Kehutanan Madya pada Pusat Penyuluhan, BP2SDM, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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dan kerugian langsung terhadap hasil panen, kehutanan, perumahan dan 

infrastruktur, dan biaya yang ditimbulkan untuk menangani api. 

 

 

 

Hasil penelitian dan pengamatan menyimpulkan bahwa kebakaran hutan dan 

lahan di Indonesia, 99% disebabkan oleh manusia, faktor alam seperti El Nino 

hanyalah pendukung atau pemicu saja. Penyebabnya adalah : (a) kebiasaan dan 

perilaku; (b) kebutuhan  akan lahan untuk pemukiman dan pertanian/perkebunan; 

(c) konflik lahan; (d) kecemburuan sosial; dan ketidaksengajaan/kegiatan lain yang 

menimbulkan api (pencarian kayu bakar, rumput, rotan, madu, ikan, berkemah, 

membakar sampah dll). Untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan 

dilakukan berbagai upaya yang melibatkan secara aktif masyarakat dan pihak 

lainnya melalui kegiatan antara lain: penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) di 

4.001 desa, operasi gabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dengan pemerintah desa, pihak swasta, pemerintah daerah, TNI, 

POLRI, dan pihak lainnya. Program lainnya ialah Program Desa Bebas Api; 

peningkatan mata pencaharian masyarakat; pelatihan masyarakat dan Sekolah 

Lapang bagi Kelompok Tani Hutan (KTH). 

 

Keberlanjutan partisipasi masyarakat memerlukan pendekatan yang 

berbeda  

Keterlibatan masyarakat dan pihak lain  dalam pencegahan dan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan telah menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan. 

Penurunan titik api (deteksi satelit NOAA) sebesar  82,15% pada tahun 2015-2016, 

yaitu dari 21.929 menjadi 3.915 titik api.  Pada tahun 2016-2017 terjadi penurunan 

sebesar 34,97% menjadi 2.581 titik api. Sedangkan luasan hutan dan lahan yang 

terbakar berkurang dari 2,61 juta ha pada tahun 2015 menjadi 438,36 ribu hektar 

pada tahun 2016, kemudian tahun 2017 menurun menjadi 165.484 hektar. Data 

terakhir (September 2018) di seluruh provinsi di Indonesia terdeteksi 5.306 titik api 

dengan luas hutan dan lahan yang terbakar seluas 19.825 hektar. 

 

Walaupun kejadian kebakaran hutan dan lahan sudah sangat berkurang 

dibandingkan tahun 2015, tetapi berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah 

kebakaran hutan dan lahan. Pusat Penyuluhan mengambil bagian dalam upaya 

membentuk perilaku masyarakat yang peduli dan  berpartisipasi secara aktif dalam 

pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, atas dasar kesadaran 
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masyarakat sendiri bukan karena tekanan atau keterpaksaan. Perubahan perilaku 

masyarakat bukanlah hal yang mudah sehingga perlu dilakukan dengan 

pendekatan yang baru, yang lebih efektif. Salah satu metode yang telah 

diujicobakan pada tahun 2018 dan direncanakan akan terus dikembangkan ialah 

metode Sekolah Lapang.  

 

 

 

Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 

Metode Sekolah Lapang, masih seringkali salah dipahami sebagai pelatihan/kursus 

petani di lapangan atau alam terbuka selama beberapa hari. Sekolah Lapang 

merupakan metode penyuluhan atau pembelajaran partisipatif, dimana masyarakat 

sendiri yang menentukan kebutuhan belajarnya, mempraktekkan langsung apa 

yang dipelajari sehingga masyarakat dapat menemukan dan menggali sendiri ilmu 

yang diperoleh melalui pengalaman (experiental learning atau discovery learning). 

Untuk hasil pembelajaran yang baik, SL dilaksanakan melalui 10-14 kali pertemuan 

selama 4-6 bulan. 

 

Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dilakukan mulai 

Desember 2018 sampai dengan Mei 2019 melalui anggaran kerja sama RI-Norwegia  

melalui KEMITRAAN di 3 provinsi yaitu Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan 

Tengah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4
7

 

 

 

 

Materi  belajar Sekolah Lapang  

disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta, sehingga walaupun sudah disusun 

rencana belajar dan disediakan modul, tetap dapat dilakukan penyesuaian materi 

belajar. Oleh karena itu pelaksanaan SL di 3 provinsi, tidak seragam. Sebagai 

contoh: SL di Jambi diawali dengan permainan team building untuk lebih saling 

mengenal antara sesama Kelompok Tani, dan memasukkan materi pemadaman dini 

kebakaran yang merupakan kebutuhan peserta. SL di Kalimantan Barat 

memasukkan budidaya kelulut dan pengolahan hasil kebun dalam materi 

pembelajarannya. SL di Kalimantan Barat juga melaksanakan kegiatan studi 

banding ke DAOPS Kubu Raya, untuk memotivasi peserta dalam melaksanakan 

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) serta meningkatkan kekompakan 

kelompok.  

 

Pelaksanaan SL antara daerah satu dengan lainnya dimungkinkan berbeda, karena 

SL sangat partisipatif disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan 

pembelajaran peserta SL. Materi pembelajaran SL di tiga provinsi secara garis besar 

memiliki persamaan khususnya pada pembuatan demplot Pembukaan Lahan Tanpa 

Bakar (PLTB),  penanaman pola agroforestry, pembuatan kompos dan asap cair/cuka 

kayu dari sisa pembukaan lahan, serta usaha produktif. Materi usaha produktif 

dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran dengan maksud agar peserta SL dapat 

memiliki keterampilan mengembangkan usaha produktif sekaligus secara bertahap 

dapat beralih dari usaha pertanian yang mengandalkan api.   

 

Siklus Belajar Sekolah Lapang 

Ciri khas Sekolah Lapang yang membedakannya dengan metode penyuluhan atau 

pembelajaran yang lainnya ialah siklus belajar dimulai dari mengalami 

(pengalaman). Peserta SL  mempraktekkan dan mengamati apa yang akan 

dipelajari, mengungkapkan hasil praktek dan pengamatannya, menganalisis hasil 

proses belajar, membuat kesimpulan dan menerapkan ilmu atau pelajaran yang 

telah diperolehnya sendiri melalui pengalamannya. Demikian berlangsung terus 

menerus siklus pembelajarannya selama SL berlangsung.   

 

Tahapan Sekolah Lapang 
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Untuk pelaksanaan SL yang paling ideal harus dimulai dengan pelatihan calon 

fasilitator dan pemandu SL. Hal ini penting karena SL merupakan metode 

pembelajaran partisipatif yang memerlukan keahlian khusus. 
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Jambi 

 

 

SL Pencegahan Karhutla di Jambi diawali 

dengan materi DINAMIKA KELOMPOK. 

Kegiatan ini  dilakukan dengan bekerja 

sama dengan Kwarda Pramuka Prov Jambi. 

Langkah ini bertujuan untuk lebih 

mengenal anggota kelompok lebih dalam 

dan membentuk team building yang 

diperlukan untuk proses pembelajaran dan 

pengembangan KTH. 

 

 

 

 

Materi pemadaman dini kebakaran 

disampaikan oleh DAOPS dan dipraktekkan 

langsung oleh peserta SL. Pemahaman dan 

keterampilan pemadaman dini kebakaran 

hutan dan lahan perlu dikuasai KTH Mencolok 

II karena langganan terjadi kebakaran. Dengan 

penguasaan teknik pemadaman dini kebakaran  

oleh peserta SL diharapkan dapat menurunkan 

luasan hutan dan lahan yang terbakar. 

  

 

 

 

PLTB dilakukan untuk demplot seluas 2 hektar di lahan 

gambut, dengan tingkat kesulitan tinggi karena rawan banjir 

dan kekeringan. Demplot agroforestry dengan tanaman 

jelutung, jernang, palawija gambas, sawi, kangkung. Kompos 

yang berhasil dibuat sebanyak 2 ton/3 bulan; dan cuka kayu 

sebanyak 30 liter/hari. Selain pengolahan sampah PLTB, KTH 

juga membuat pupuk organik dari limbah rumah tangga. 

Diseminasi 

keberhasilan SL 

KTH Mencolok 

II telah 

disebarluaskan 

melalui 

pameran dan 

workshop. 
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Kalimantan Barat 

 

 

SL Pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat 

diawali dengan Pre-Test, menggunakan metode 

BALLOT BOX.  Metode ini untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan Peserta SL. Atas dasar pre-

test ini materi pembelajaran disusun, dan 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta belajar. 

Pre-test dengan metode Ballot box ini peserta SL 

tidak merasa tegang dalam mengikuti test 

karena dilakukan dalam suasana “bermain”. 

KTH Parit Latong diajak untuk STUDI 

BANDING ke DAOPS untuk melihat 

langsung Pembukaan Lahan Tanpa Bakar 

(PLTB), Mesin Pembuat Cuka Kayu dan 

penerapannya di lahan praktek. Kegiatan ini 

selain menambah wawasan dan motivasi 

peserta SL juga menambah keakraban dan 

kekompakan KTH. 

 

Praktek PLTB, pembuatan kompos, demplot agroforestry dan pembuatan alat cuka kayu 

diatur dalam satu alur rangkaian proses produksi.  Diawali dengan pembukaan lahan, sisa 

atau limbah pembukaan lahan dibuat kompos, yang kemudian digunakan untuk demplot 

agroforestry. Sisa PLTB juga dipakai untuk pembuatan cuka kayu/asap cair, yang kemudian 

digunakan untuk pemeliharaan tanaman demplot agroforestry. Khusus SL di Kalbar diadakan 

peningkatan keterampilan dalam usaha produktif budidaya kelulut, menyambung tanaman 

serta pengolahan produk untuk meningkatkan pendapatan  peserta SL. 
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Kalimantan Tengah 

 

  

 

    Keberhasilan SL 

Pencegahan 

Karhutla 

berdampak pada 

pengembangan 

pola SL oleh 

Dinas Kehutanan 

Provinsi melalui 

sumber dana 

APBD. 

 

SL Pencegahan Karhutla di Kalimantan 

Tengah diselenggarakan di KTH Jaya Lestari, 

yang diketuai seorang pemuda, dengan 

anggota sebagian besar (90%) adalah 

pemuda. Hal ini merupakan salah satu 

keunikan dimana para pemuda memiliki 

ketertarikan dan kepedulian terhadap 

pembangunan kehutanan, dimana sebagian 

besar pemuda lainnya di desa-desa Indonesia 

tidak mau lagi tinggal di desa dan bercocok 

tanam..  

 

Sejak awal kegiatan SL Pencegahan 

Karhutla mendapat perhatian dan 

dukungan dari Camat dan Kepala Desa 

setempat. Dukungan moril maupun materiil 

melalui kebijakan penggunaan Dana Desa 

untuk pengembangan SL ke desa-desa 

lainnya, setelah melihat keberhasilan dan 

manfaat SL Karhutla terutama dari hasil 

produk cuka kayu/asap cair yang 

dihasilkan KTH Jaya Lestari.  
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Hasil Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 

Secara umum hasil pelaksanaan SL Pencegahan Karhutla di Jambi, Kalimantan 

Barat dan Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: 

 

   

Teknik PLTB dengan sistem tebas, pembuatan sekat bakar dan rorak dilakukan di lahan 

demplot, yang kemudian ditanami dengan tanaman sengon. Sisa PLTB dibuat kompos dan 

cuka kayu. KTH Jaya Lestari melakukan percobaan kecil dengan membuat asap cair dari 

berbagai jenis kayu dan bahkan rumput sisa PLTB. Mereka mendapatkan sendiri ilmu 

melalui percobaan yang mereka lakukan. 

  

Produk cuka kayu KTH 

Jaya Lestari memiliki 

prospek pasar cukup 

menjanjikan, perusahaan 

asing setempat bersedia 

membeli 300 liter/bulan. 

Namun belum dapat 

dipenuhi karena 

keterbatasan alat. 

Kebijakan Camat 

setempat 

mengembangkan 

pembuatan cuka kayu ke 

desa-desa lainnya . 
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No Indikator Sebelum SL Setelah SL 

1 Pengetahuan 

dan Sikap 
 Pretest: 10-50% jawaban 

benar 

 Membuka lahan dengan 
membakar 

  Tidak peduli dengan 
kebakaran hutan dan lahan di 
luar lahan garapan 
 

 Post test: 95-100% jawaban benar 

 Membuka lahan tanpa bakar 

 Peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan di dalam 
dan luar lahan garapan 

2 Keterampilan Belum menguasai keterampilan  Terampil membuka lahan tanpa bakar 

 Terampi mengolah limbah PLTB menjadi cuka kayu 
dan kompos 

 Terampil melakukan pemadaman dini karhutla 

 Terampil bibit sambung pucuk dan budiddaya kelulut 
(Kalbar) 

  Terampil membuat cuka kayu dari bahan yang 
berbeda (Kalteng) 
 

3 Kondisi 

demplot 

agroforestry 

Lahan gambut, kondisi pasang 

surut 
 Tanaman keras: jelutung, jernang (Jambi), sengon 

(Kalbar dan Kalteng) 

 Tanaman semusim: gambas, semangka, sawi, 
kangkung, labu madu (Jambi), timun, cabai, tomat, 
terong (Kalbar) dan  nenas, jagung, cabai, semangka 
dan labu waluh (Kalteng) 

 Kondisi tanaman subur dengan pemberian pupuk 
kompos dan aplikasi cuka kayu/asap cair. 
 

4 Usaha 

produktif yang 

dikembangkan 

Belum ada  Kompos dan cuka kayu (Jambi) 

 Kompos dari berbagai limbah PLTB, cuka kayu dari 
berbagai limbah kayu (cempedak, sungkai, durian), 
sudah ada tawaran kerja sama dengan Jepang 300 
liter/bulan, (Kalteng) 

 Kompos,, cuka kayu,, bibit sambung pucuk, madu 
klanceng, dan pengolahan ubi kayu (Kalbar) 
 

5 Kelembagaan 

KTH 

 Anggota sangat bergantung 
pada Ketua Kelompok, tidak 
berani menyampaikan 
pendapat; 

 Keterlibaan kaum wanita dan 
pemuda kurang 

 Kebersamaan dan kerja sama 
kelompok kurang 

 

 Ketergantungan pada ketua berkurang akibat adanya 
ketua sub-sub kelompok; 

 Regenerasi kepemimpinan, muncul calon-calon 
ketua/PKSM; 

 Kaum muda dan wanita aktif dalam kegiatan KTH; 

 Kerja sama dan kekompakan kelompok meningkat dan 
adanya pembagian tugas yang jelas 
 

 

Faktor Penentu Keberhasilan Sekolah Lapang 

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan SL di tiga lokasi di atas, selain ketersediaan 

anggaran untuk bahan dan peralatan praktek, ada beberapa hal yang menentukan 

keberhasilan SL Pencegahan Karhutla: 

(1) Fasilitator  
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Fasillitator memiliki peran penting dalam SL. Pendamping SL harus memahami 

prinsip SL, memiliki kepedulian, dedikasi tinggi terhadap kemajuan 

KTH/masyarakat yang didampingi. Hal ini penting mengingat proses pembelajaran 

SL memerlukan waktu yang cukup lama  karena dilakukan secara intensif selama 

4-6 bulan dengan metode yang bervariasi. Fasilitator memiliki tugas antara lain 

mengatur jadwal SL dengan peserta, menghubungi narasumber, menjalin kerja 

sama dengan mitra, menyiapkan dan melatih Ketua dan pemandu/kader SL, 

mengadakan bahan praktek sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. 

Pendamping juga harus memiliki kesabaran dan kreativitas yang mendukung 

pembelajaran yang menyenangkan dan menggirahkan bagi peserta. Keberhasilan 

SL Pencegahan Karhutla di tiga provinsi tersebut berkat kerja keras Penyuluh 

Kehutanan pendamping yaitu Joko Triono (Jambi), Yunita Wahyuni (Kalimantan 

Barat) dan Singah (Kalimantan Tengah); 

 

(2) Pemilihan peserta dan pemandu SL  

Pemilihan peserta dan petani pemandu/kader SL mempunyai kontribusi yang 

besar terhadap keberhasilan SL. Peserta SL yang punya komitmen dan keinginan 

tinggi untuk belajar akan mendorong SL yang lebih dinamis dan proses belajar 

menjadi hidup. Proses pembelajaran dalam SL membutuhkan waktu yang cukup 

lama dengan anggaran yang cukup besar, sehingga peserta harus memiliki 

komitmen untuk mengikuti sampai selesai.  Pemandu SL  dipilih dari kelompok 

tani itu sendiri, yang akan memimpin kegiatan di sub kelompok. Pemandu ini 

nantinya akan diharapkan menjadi mitra Penyuluh Kehutanan, dan dapat 

diusulkan menjadi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang akan 

melanjutkan proses pengembangan kelompok jika SL sudah selesai;  

 

(3) Keterlibatan kaum wanita dan kaum muda  

Persentasi keterlibatan kaum wanita dan kaum muda sangat berpengaruh 

terhadap kedinamisan kelompok.  Keterlibatan kaum muda dalam SL 

meningkatkan semangat bekerja lebih baik. Keterlibatan anak muda dengan energi 

yang lebih besar sangat dibutuhkan pada proses pembukaan lahan, juga untuk 

mendokumentasikan dan mendeskripsikan kegiatan kelompok melalui media 

elektronik/media sosial; 

 

(4) Dukungan aparat Desa, Kecamatan dan pihak lainnya 

Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan sejak awal pelaksanaan SL 

sampai dengan akhir dan pasca kegiatan SL. Di Jambi pihak kepolisian melalui 

Babinkamtibmas Polsek Mendahara Ulu juga terlibat daam SL yaitu memberikan 

penjelasan tentang pelaporan kejadian karhutla sehingga anggota KTH tidak ragu 

melaporkan kejadian karhutla ke pihak kepolisian di waktu mendatang. Dukungan 

aparat setempat untuk keberlanjutan SL sebagaimana diwujudkan di Kalimantan 

Tengah, Camat menginstruksikan agar SL dikembangkan ke desa-desa lain melalui 
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dana desa. Dukungan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat dan Dinas 

Kehutanan Provinsi juga sangat berperan untuk pengembangan SL.   

 

Permasalahan dan saran tindak lanjut 

1.  Perubahan perilaku masyarakat untuk menerapkan PLTB secara berkelanjutan 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Kendala utama PLTB ialah tidak 
tersedianya peralatan yang memadai untuk membersihkan lahan maupun alat 
pencacah limbah dari pembukaan lahan pada saat pelaksanaan Sekolah Lapang. 
Dukungan peralatan pembukaan lahan sangat dibutuhkan untuk menguatkan 
komitmen masyarakat/kelompok tani menerapkan PLTB secara berkelanjutan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Salah satu permasalahan dalam budidaya tanaman di lahan gambut adalah banjir 

dan kekeringan. Diperlukan keterampilan teknis konservasi tanah dan air khusus 
untuk menghindari banjir dan kekeringan pada lahan gambut. Sekolah Lapang 
Pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan belum memasukkan materi kegiatan sipil 
teknis konservasi tanah dan air sehingga sebagian demplot/unit percontohan 
sempat terendam air saat banjir;   

3. Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan belum mencakup 
kegiatan pemasaran hasil Sekolah Lapang, terutama asap cair/cuka kayu. Perlu 
dilakukan uji laboratorium kandungan cuka kayu sehingga dapat memiliki harga 
jual yang baik; 

4. Umumnya pendanaan SL hanya untuk satu periode sehingga keberlanjutan 
pendampingan sampai dengan masyarakat mandiri perlu diupayakan. Pembekalan 
Ketua KTH dan pemandu/kader SL sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan dan 
pengembangan hasil SL. 

 

 

AKTOR UTAMA di balik keberhasilan Sekolah Lapang Pencegahan  

Kebakaran Hutan dan Lahan 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Yunita Wahyuni, Penyuluh Kehutanan KPH Mempawah, Kalimantan Barat

“Saya  sangat terkesan dan bangga dengan hasil SL.  Sekolah Lapang kali ini sesuai dengan 
harapan saya yaitu sekolah lapang yang fun dan santai, tidak monoton, serta petani dapat 
langsung terlibat dalam proses SL dari awal sampai akhir kegiatan”

Joko Triono, Penyuluh Kehutanan KPHP Tanjung Jabung Timur, Jambi

“Dari beberapa metode penyuluhan yang pernah saya lakukan, metode SL merupakan metode 
yang sangat efektif karena tingkat keaktivan peserta yang tinggi metode sangat lengkap (ada 
diskusi, praktek, demplot, temu karya), serta meningkatkan semua aspek pengetahuan sikap 
dan keterampilan peserta”

Singah, Penyuluh Kehutanan KPHP Kapuas Kahayan, Kalimantan Tengah

“Selama 20 tahun saya menjadi penyuluh kehutanan, metode Sekolah Lapang ini lah menurut saya 
metode penyuluhan yang paling efektif , karena masyarakat  langsung mempraktekan dan melihat 
hasilnya.  Selain itu demplot untuk pembelajaran SL  dapat sekaligus menjadi sarana penyuluhan 
bagi masyarakat sekitar” 
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Penutup 

Semoga dengan membaca deskripsi tentang pelaksanaan dan keberhasilan SL 

Pencegahan Karhutla di tiga lokus ini dapat menginspirasi untuk pengembangan 

metode Sekolah Lapang untuk tema-tema yang berbeda di lokasi dan provinsi lainnya 

di Indonesia. 
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PENYELAMAT LINGKUNGAN LERENG GUNUNG BROMO  

H. MACHRUS SOLIKIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmansyah, S.Hut, M.Si 

Penyuluh Kehutanan Ahli 

Pusat Penyuluhan BP2SDM 

 

 

Latar Belakang  

Pria yang bernama Haji Machrus  Solikin lahir di Desa 

Puspo tanggal 09 Pebruari 1959. Sejak muda sudah sangat 

akrab dan cinta menanam pohon. Beliau tinggal di sekitar 

lereng Gunung Bromo tepatnya di Desa Puspo Kecamatan 

Puspo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Adanya 

Gunung Bromo di dekat tempat tinggalnya yang sangat 

indah menambah semangat Pak Machrus Solikin  untuk 

bercita-cita ingin membuat perpustakaan alam, 

membangun ekowisata dan Sekolah Lapang Alam serta demonstrasi percontohan lingkungan hidup 

dan kehutanan. Pada tahun 1981 kondisi lereng Gunung Bromo tempat tinggal beliau sangat kritis 

dan mengkhawatirkan. Banyak terjadi bencana tanah 

longsor dan kekeringan sumber mata air. Hal ini 

dikarenakan banyaknya penebangan pohon kayu keras 

oleh warga setempat serta banyak pohon kehutanan 

yang dikonversi secara besar-besaran menjadi 

tanaman perkebunan seperti jagung. Selain itu, 

kemiskinan yang melilit masyarakat desa di sekitar 

tempat tinggalnya menyebabkan mereka sangat mudah diprovokasi pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada di wilayahnya dengan 

imbalan yang tidak sesuai dengan apa yang nantinya harus mereka bayar akibat rusaknya hutan di 

sekitar tempat tinggal mereka.   
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Strategi Menyelamatkan Kawasan Lereng Gunung Bromo  

 

Salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka 

menyelamatkan hutan di sekitar tempat 

tinggalnya  adalah gagasan kreatif dan inovatif 

yaitu berupa pusat kegiatan atau sentra kegiatan 

sebagai upaya pembelajaran, pendekatan serta 

pemberdayaan dengan memunculkan  demplot 

percontohan tentang lingkungan, konservasi dan 

usaha ekonomi produktif seluas kurang lebih 2 ha 

di lahan milik beliau sendiri.  

Demplot ini memiliki visi yaitu bersama 

dan berbagi yang seimbang antara sosial, ekonomi serta ekologi. Sedangkan misinya adalah 

peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia di sekitar kawasan hutan, serta peningkatan 

peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara 

maksimal dengan tetap memperhatikan fungsi hutan dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. Lebih 

lanjut, tujuannya membuat demplot yaitu sebagai sarana pembelajaran dan penyadaran tentang 

konservasi sumber daya hutan dan hayati serta ekosistemnya, serta sarana dalam mengembangan 

usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada termasuk dengan 

melakukan budidaya tanaman kopi yang bernilai ekonomi dan prospek tinggi dipasaran.  

Selain itu beliau juga membangun tempat 

atau gazebo pertemuan seluas 1000 meter yang 

dihibahkan untuk kepentingan desa dan 

masyarakat sekitar sebagai tempat pusat atau 

sentra penyuluhan kehutanan masyarakat.   Salah 

satu strategi lainnya yang beliau lakukan adalah 

dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan 

Kepala Desa dan Tokoh masyarakat dan Tokoh 

Agama setempat, serta instansi pembina 

penyuluhan provinsi Jawa Timur dan pihak 

terkait lainnya. Hal ini dilakukan agar permasalahan lingkungan yang kompleks di lereng Gunung 

Bromo ini dapat teratasi dengan komprehensif. 

Kegiatan Pembangunan Kehutanan  

Beberapa kegiatan pembangunan Kehutanan yang telah dilakukan oleh beliau selama ini diantaranya 

adalah:   
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1. Membuat Materi Penyuluhan Kehutanan 

Untuk memudahkan dalam menyampaian materi 

penyuluhan kehutanan maka dibuat materi 

penyuluhan dalam bentuk brosur/leaflet serta 

Power Point. Beberapa leaflet yang sudah 

dihasilkan Beliau yaitu budidaya tanaman di bawah 

tegakan dengan tanaman jahe, pengelolaan hutan 

bersama masyarakat,  penyebab kerusakan hutan, 

dan  Pencegahan Erosi. Sedangkan Power Poin yang telah Beliau 

hasilkan antara lain yaitu budidaya tanaman bambu, pemanfaatan 

lahan di bawah tegakan dengan tanaman Kapulogo, dan pemanfaatan 

bawah tegakan hutan dengan tanaman Jahe; serta  panduan ternak 

lebah bagi pemula.   

2. Melaksanakan Metode Penyuluhan Kehutanan 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

penyuluhan kehutanan adalah pendekatan 

perorangan, kelompok, dan massal. Metoda ini 

dikembangkan disesuaikan dengan situasi, kondisi 

dan karakter masyarakat setempat, seperti 

ceramah, anjangsana kelompok dan anggotannya, 

diskusi, saresehan; dan study karya / study lapang. 

3. Pengembangan Aneka Usaha Produktif 

Kehutanan (AUK) 

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan 

kehutanan harus bersinergi dengan sektor 

pembangunan lainnya, dunia usaha dan 

masyarakat. Hal tersebut telah beliau lakukan 

dengan menjalin kemitraan antara dunia usaha 

dengan Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri 

dalam mengembangkan kemandirian usaha 

berbasis pembangunan kehutanan. Pendampingan kemitraan yang telah dilakukan beliau adalah 

di bidang teknologi/informasi, pemasaran, produksi pembuatan kerajinan Bambu dan seni ukir 

serta Pertukangan.  

Sejak tahun 2014, beliau telah mengembangkan kelompok usaha produktif diantaranya 

adalah budidaya lebah madu di kelompok rukun maju i desa puspo kecamatan puspo, Industri 

Kecil Tusuk Sate di Kelompok Rukun Maju II, Usaha Pembibitan Tanaman Kehutanan dan buah-

buahan di Kelompok Margo Agung Desa Jimbaran Kecamatan Puspo; dan  Usaha memasok kayu 
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bulat jenis sengon, mindi, jati dan mahoni di Kelompok Tani Hutan Sido Mulyo Desa 

Janjangwulung Kecamatan Puspo. 

4.  Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Konservasi Alam)  

Dari pengetahuan, pengalaman dan keterampilan 

yang beliau miliki, maka untuk mewujudkan 

gagasannya dalam pelestarian lingkungan di lereng 

Gunung Bromo banyak upaya yang dilakukan oleh 

beliau. Beliau memulai dari tahapan penyiapan kebun 

bibit tanaman, menginventarisasi lokasi sumber mata 

air, mengkoordinasikan segala kegiatan dengan 

kelompok pemanfaat air, tokoh agama dan 

masyarakat, serta Pemerintah Desa dan Perum Perhutani dll. Disamping itu beliau juga 

mempelopori atau mencontohkan sendiri untuk melakukan penanaman, pengembangan kegiatan 

konservasi sumber air, lahan tidur/kritis dan jalan lingkungan, serta pengembangan budidaya 

bambu.  

Fokus terhadap perlindungan Sumber Mata Air inilah yang menjadi awal diangkat menjadi 

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Untuk memenuhi kebutuhan penanaman di 

desa, beliau juga memberikan cuma-cuma bantuan bibit dari hasil produksi sendiri, seperti bibit 

Sengon, Trembesi, Sirsat, Kakao, Durian, Cengkeh dan lain-lain. 

Harapan-Harapan PSKM  Haji Machrus Solikin 

Dengan menjadi Penyuluh Kehutanan Swadaya 

Masyarakat (PKSM), Haji Machrus Solikin 

berharap dapat menyelamatkan lingkungan 

khususnya di sekitar kawasan Lereng Gunung 

Bromo Desa Puspo Kabupaten Pasuruan Jawa 

Timur, tempat di mana dia tinggal melalui 

kegiatan-kegiatan perlindungan, konservasi dan 

pelestarian plasma nutfah yang ada di dalamnya. 

Selain itu, melalui kegiatan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan kepada para pihak 

terkait, beliau berharap masyarakat ataupun para stakeholder terkait tidak lagi merambah dan 

merusak kawasan Lereng Gunung Bromo di Desa Puspo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. 

Namun sebaliknya justru turut berpartisipasi aktif menjaga dan melestarikan kawasan tersebut.  

Beliau  juga ingin melepaskan masyarakat desanya dari jeratan kemiskinan dengan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa khususnya ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan produktif 

dengan memanfaatkan secara bijaksana sumber daya alam yang ada di desanya tanpa merusak alam 

itu sendiri.  
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Penutup 

Kerja keras yang dilakukan PKSM Haji Machrus Solikin 

sejak tahun 2018 mulai membawa secercah harapan. 

Titik terang menggapai mimpi Desa Puspo yang lestari 

sebagai tempat tinggalnya di sekitar lereng Gunung 

Bromo yang lestari dan sejahtera masyarakat sekitarnya 

secara bertahap mulai terlihat. Hal ini setidaknya terlihat 

dari iklim wilayah desanya yang semakin sejuk karena 

jumlah tegakan semakin banyak, dan lahan–lahan kosong milik warga setempat hampir tidak ada, 

serta pendapatan masyarakat meningkat dari hasil 

penjualan bibit, buah-buahan, pengembangan lahan 

pertanian dan kegiatan home industry karena 

didukung melimpahnya sumber air. Selain itu,  

adanya perubahan perilaku dan budaya masyarakat 

dalam upaya melestarikan air dengan melakukan 

penanaman pohon disekitar mata air, lahan kritis, 

dan sekitar pemukiman, serta munculnya 

regenerasi PKSM muda  yang terbentuk dalam Peta 

Wana telah membuat beliau bahagia karena jerih payah beliau dalam melakukan penyuluhan 

kehutanan selama ini membuahkan hasil yang positif sesuai dengan yang beliau harapkan. 

 


