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Selain mas Suwito (atau dikenal juga sebagai Wito Laros) ada juga yang mengatakan KHDPK adalah 

kebangkitan pengelolaan hutan Jawa atau mungkin masih ada yang lain lagi, yang intinya menganggap 

bahwa KHDPK akan merubah pengelolaan hutan Jawa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sah2 saja 

sih mas Wito atau yang lainnya beranggapan seperti itu, karena sesuatu yang baru mestinya memang 

harus lebih baik dari sebelumnya,  tapi benarkah KHDPK akan menghasilkan pengelolaan hutan Jawa 

yang lebih baik dari sebelumnya ???  

 

P39 sebagai “pintu masuk” KHDPK  

Sejak diluncurkannnya P39 atau dikenal sebagai IPHPS tahun 2017 saya sudah mengatakan dalam 

berbagai forum, baik di IPB, UGM termasuk ketika audiensi didepan Dirjen PSKL (dimediasi pak Rinekso 

Dekan Fahutan IPB) bahwa “P39 bukan Perhutanan Sosial (PS) biasa”, mengapa ?  

Pertama, P39 menyimpang dari kebijakan Reforma Agraria yang ada dalam Nawacita, dimana 

Perhutanan Sosial masuk dalam katagori “access reform” artinya akses terhadap hutan yang direform, 

bukan “asset reform”, sehingga dalam PS mestinya tidak ada “bagi2 lahan hutan”. Tapi nyatanya yang 

muncul adalah ijin 35 tahun, individual, dapat diwariskan, membayar pajak (ditunjukkan dengan 

SPPT), ini sudah sama dengan bagi2 lahan, meskipun LHK dan para pendukung P39 membantahnya. 

Di masyarakat umum, SPPT selama ini sudah dianggap sebagai bukti kepemilikan lahan atau tanah. 

Baru 3 atau 4 tahun saja para pemegang ijin IPHPS sudah merasa bebas berbuat apapun dilahannya, 

terbukti misalnya ada kandang/peternakan  ayam dilahan IPHPS (silahkan tanyakan ke mas Dwi 

Rahmat Latin, yang baru saja bersama saya jalan2 ke hutan). Sampai disini , dapat dikatakan bahwa 

P39 akan berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tentunya juga disertai berkurangnya fungsi 

hutan. 

Kedua, P39 menggunakan pola “kelola tunggal” atau yang oleh Prof Maryudi dari UGM disebut sebagai 

“greater forest tenure rights”, pola yang saya kira bertentangan dengan prinsip2 dasar PS/SF yang 

saya ketahui selama ini,  yaitu kolektif, kerjasama strategis, kolaborasi, multi pihak, kesetaraan, saling 

berbagi dst dst. Dengan kata lain, meskipun namanya Perhutanan Sosial tapi tidak menggunakan atau 

bahkan bertentangan dengan prinsip2 dasar PS yang benar. Masih menurut Prof Maryudi yang 

notabene Guru Besar dalam ilmu Kebijakan, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat 

mengakomodasi berbagai kepentingan, dengan kata lain kebijakan PS dengan “kelola tunggal” 

pastilah bukan merupakan kebijakan yang baik, apalagi ini menyangkut hutan sebagai  asset publik.  

Ketiga, meskipun bertentangan dan menabrak perundang2an diatasnya P39 tetap dilaksanakan. 

Dalam PP 6 tahun 2007 tentang Perencanaan Hutan pada pasal 48 ayat (2) disebutkan bahwa Pemberi 

ijin/Menteri dilarang mengeluarkan ijin terhadap kawasan hutan yang sudah diberikan ijin kepada 

BUMN, dalam hal ini terhadap kawasan hutan Perhutani (yang sudah ditetapkan dengan PP 72/ 2010) 

tidak boleh lagi diberikan ijin oleh Menteri. 



Keempat, konsep P39 sama persis dengan konsep PSDHBM yang ada dalam Perda 22 tahun 2001 

Kabupaten Wonosobo, yang waktu itu berhasil saya “patahkan” dan oleh Ketua DPRD Wonosobo 

(kalau tidak salah namanya Bapak Idham Chalid) diakui bahwa  Perda nya salah, kemudian setelah 

melalui proses panjang Perda tersebut dibatalkan oleh Mendagri. Setelah saya cermati ternyata 

konseptor dan pendukung2 dari P39 sama persis dengan konseptor dan pendukung2 dari Perda 22 

Wonosobo. Setelah saya cermati lebih dalam lagi ternyata munculnya kedua peraturan tersebut 

didasari adanya “kebencian” terhadap Perhutani. Terbukti juga bahwa P39 tidak mengakui adanya 

PHBM yang sudah dilakukan di Perhutani sejak 2001. Pertanyaan saya, kok sebegitu bencinya 

terhadap PHBM, padahal  secara konsep dapat dikatakan PHBM jauh lebih bagus dari pada P39, ada 

apa ini ??? Kalaupun dikatakan tidak berhasil, dimana letak ketidakberhasilan tersebut, apa pada 

tataran konsep atau implementasi atau pada pelaksananya atau apa……,mestinya dijelaskan secara 

ilmiah dan terbuka. 

Apa yang saya katakan pada tahun 2017 tentang “P39  bukan PS biasa” ternyata benar, terbitlah SK 

287  tahun 2022 tentang KHDPK ( bertanggal 5 April 2022, tapi oleh Sekjen LHK selalu dikatakan itu 

belum resmi) dan belum ada petanya, padahal peta merupakan bagian tidak terpisahkan dari SK 

tersebut. Dalam berbagai penjelasan dari LHK dinyatakan bahwa semua IPHPS akan masuk dalam 

KHDPK, bahkan katanya Kulin KK (yang dulu katanya untuk memperkuat PHBM) juga akan masuk 

dalam KHDPK. Jelaslah disini bahwa P39 adalah pintu  masuk KHDPK,   pintu masuk untuk mengurangi  

areal kerja Perhutani. Kalau benang merah KHDPK-P39 ditarik kebelakang lagi sampai Landreform 

pada tahun 60 an misalnya,  kemudian dihubungkan dengan Reforma Agraria (RA), akan semakin jelas 

bahwa keinginan mengurangi areal kerja Perhutani, utamanya oleh para aktivis RA, memang sudah 

lama digaungkan, karena para aktivis RA selalu mengatakan bahwa Perhutani adalah penyebab 

terjadinya “ketimpangan penguasaan lahan”, demikian pula PHBM dianggap oleh mereka sebagai 

“counterreform”. Jadi tidak heran kalau PHBM dibubarkan dan areal kerja Perhutani dikurangi untuk 

“diserahkan” kepada masyarakat. Dapat dikatakan P39 dan KHDPK adalah kebijakan yang 

mengakomodasi keinginan para aktivis RA.  Hal inilah yang selalu saya teriakkan, jangan jadikan hutan 

Jawa sebagai obyek RA..!!! Kalau P39 saya katakan berpotensi untuk mengurangi luas kawasan hutan 

atau mengurangi fungsi hutan, maka KHDPK juga demikian bahkan berpotensi “menghancurkan hutan 

Jawa”. Apakah kebijakan yang berpotensi merusak dan didasari sebuah “kebencian” seperti ini 

masih akan dikatakan sebagai “pembaruan” atau “kebangkitan” ? 

Respon positif Perhutani terhadap KHDPK ??? 

Mas Wito perlu menelaah lebih dalam yang merespon positif itu siapa, Dirut sebagai BoD, atau Dirut 

(dalam hal ini Wahyu Kuncoro) sebagai individu atau Dirut mewakili institusi Perhutani (tentunya 

beserta segenap karyawan dan keluarganya). Juga perlu ditelaah bagaimana latar belakang sang Dirut, 

bagaimana hubungan emosional dan “rumongso handarbeni” nya dengan hutan dan Perhutani, 

apakah pernah merasakan betapa berat dan ber resiko ketika sedang menghadapi pencuri kayu dst 

dst ???? Dirut dan anggota BoD lainnya yang masa kerjanya cuma 5 tahun, berasal dari luar Perhutani, 

bukan berlatar belakang kehutanan, pasti mempunyai hubungan emosional yang berbeda dengan 

orang yang berlatar belakang kehutanan  dan pernah bekerja  lama mulai dari Asper atau KRPH, yang 

sehari2 bergelut di hutan. Artinya sikap dan responnya terhadap KHDPK (yang notabene berdampak 

negatif terhadap Perhutani) pasti juga akan berbeda, buktinya ribuan karyawan berdemo menolak 

KHDPK. Harusnya mas Wito justru mempertanyakan bagaimana dengan kebijakan KHDPK ini,  kok 

ribuan karyawan (termasuk banyak pihak yang lain) menolak KHDPK, jangan malah mengatakan 

“sepatutnya respon posistif Dirut ini didukung oleh jajarannya”.  

Masih menurut mas Wito, Dirut mengatakan bahwa dengan adanya KHDPK (karena areal kerja 

Perhutani tinggal separonya dan PS ditangani LHK) maka Perhutani bisa fokus ke bisnis. 



Sepengetahuan saya sebagai seorang lulusan Fahutan, mengelola hutan yang baik dan benar itu harus 

mencakup 3 (tiga) aspek atau pilar, yaitu aspek ekologi, aspek sosial dan aspek ekonomi/bisnis, jadi 

bagaimana kok Dirut bisa mengatakan seperti itu  dan mas Wito juga ikut2an mengiyakan ?? Atau 

keduanya “makmum” saja dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bu Siti, bahwa dengan KHDPK 

maka Perhutani akan fokus di bisnis, ucapan yang menurut saya sangat lucu karena diucapkan oleh 

Penguasa Tertinggi Kehutanan di Republik ini, yang seharusnya sangat faham bagaimana mengelola 

hutan dengan baik dan benar itu. Sebagai dampak dari “fokus di bisnis” tadi maka saat ini banyak 

“hutan tebu” dan “hutan jagung” di Perhutani, sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan karena 

hutan telah berubah fungsi atau telah terjadi alih fungsi hutan. Kehutanan tidak alergi dengan 

tanaman2 semusim seperti itu, bahkan mungkin rumput/pakan ternak, tanaman kayu bakar dsb, tapi 

ada polanya,   ada ilmunya,  di UGM dikenal sebagai “management regime” atau MR, ada istilah 

plong2an dsb. Dengan kata lain, akibat KHDPK ilmu kehutanan sudah tidak dipakai lagi. 

Apa sih salahnya PHBM ??? 

Pihak LHK dan para aktivis PS (yang akhir2 ini muncul bak jamur dimusim hujan) kok sepertinya benci 

banget ama PHBM, termasuk mas Wito juga mengatakan bahwa hanya sebagian kecil PHBM yang 

telah berjalan dengan baik, sementara sebagian besar  masih banyak menghadapi kendala. Sayangnya 

mas Wito yang mengaku sebagai yang menekuni PS, tidak menjelaskan dimana saja PHBM yang 

berhasil dan dimana saja PHBM yang terkendala atau bahkan gagal, juga tidak disebutkan apa 

penyebab kegagalan tersebut, apa gagal pada tataran konsep (konsepnya salah), apa gagal pada 

tataran implementasi, apa gagal karena pelaksananya tidak bener atau karena apa lagi.  

Kalau mau fair dan tidak ada tendensi2 lain yang tersembunyi, ayo kita kaji bersama saja PHBM dari 

mulai konsep sampai dengan pelaksanaannya dilapangan, kemudian dibandingkan dengan P39/IPHPS, 

juga   mulai dari konsep sampai pelaksanaannya. Saya pernah meminta kepada mas Dwi Rahmat agar 

Latin sebagai NGO yang kredibel dan fokus pada PS/SF dapat melakukan kajian ini secara 

komprehensif. Mudah2an mas Wito sudah faham atau mungkin pernah membaca SK 136 tahun 2001 

dari Perhutani tentang PHBM, tapi kalau belum saya akan sampaikan  Jiwa dan Prinsip Dasar nya 

berikut ini. 

Bahwa PHBM merupakan kebijakan Perhutani yang menjiwai strategi, struktur dan budaya 

perusahaan dalam pengelolaan SDH. Bahwa jiwa yang terkandung dalam PHBM adalah kesediaan 

Perhutani , MDH, dan para pihak lain, untuk berbagi dalam pengelolaan SDH sesuai kaidah2 

keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan. Sebuah jiwa  yang sangat mulia, yang 

merupakan prinsip2 yang ada dalam Social Forestry/SF……….., tapi adakah jiwa  seperti ini dalam 

P39/IPHPS ya mas Wito ?? 

Sedangkan prinsip2 dasar PHBM antara lain adalah : keadilan dan demokratis, keterbukaan dan 

kebersamaan, pembelajaran bersama dan saling memahami, kejelasan hak dan kewajiban, 

pemberdayaan ekonomi rakyat, kerjasama kelembagaan, perencanaan partisipatif, kesederhanaan 

sistem dan prosedur………….prinsip2 mana memang dipersyaratkan dalam SF. Saya kembali 

menanyakan ke mas Wito, adakah prinsip2 seperti ini dalam P39/IPHPS ya mas ????  

Meskipun berdasarkan konsepnya PHBM sangat bagus, sehingga saya berani mengatakan PHBM 

adalah model SF/PS terbaik saat ini, tapi pelaksanaannya masih jauh dari sempurna, lebih2 ketika para 

pegiat PHBM sudah pada pensiun dan Direksinya banyak diisi orang luar, semangat ber PHBM semakin 

pudar,  ini yang saya mengkritik keras Perhutani. Bahkan konon kabarnya saat ini PHBM telah dicabut 

dan diganti dengan KKPP, sekali lagi menunjukkan tidak adanya rasa rumongso  handarbeni dan rasa 



tanggung jawab Direksi  terhadap eksistensi Perhutani. Sebagai pensiunan Perhutani saya kecewa 

berat terhadap Direksi. 

 

KHDPK bukan hanya PS ??? 

Saya sependapat dengan mas Wito bahwa masalah2 tenurial di areal kerja Perhutani harus segera 

diselesaikan, silahkan saja ditangani LHK karena itu emang kewenangan Pemerintah selaku regulator, 

Perhutani selaku operator hanya bisa  membantu dan mendukung, tapi apakah penyelesaian masalah 

tenurial (sengketa lahan) harus dengan KHDPK ???  

Kalau kita mau jujur dan adanya benang merah antara P39/IPHPS dan KHDPK seperti telah saya 

jelaskan didepan, sebenernya fokus utama KHDPK adalah “pengurangan areal kerja Perhutani dan 

menyerahkannya kepada masyarakat”, yang  dibungkus dengan kemasan yang cantik bernama PS atau 

SF. Sejak tahun 2017 saat pertama P39/IPHPS dikeluarkan saya sudah mendengar bahwa target IPHPS 

adalah seluas 1,1 juta Ha, luas yang sama dengan luas KHDPK. Orientasi lain dalam KHDPK seperti 

Penataan Kawasan, Penggunaan Kawasan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Pemanfaatan 

Jasa Lingkungan hanyalah “pemanis” atau “trik” saja, karena  semuanya itu selama ini sudah 

dikerjakan atau menjadi tanggung jawab Perhutani. Selain trik kebijakan KHDPK ini juga disertai “tipu 

muslihat”, misalnya dikatakan bahwa itu belum resmi, Perhutani belum menerima naskah resminya, 

petanya belum ada dst dst, tapi kenyataannya dilapangan sudah terjadi gerakan2, ada sosialisasi, 

bahkan ada Dinas Pemukiman dan Tata Ruang salah satu Kabupaten di Jabar telah mengadakan rapat 

untuk menyambut KHDPK. Bu Siti dalam kesempatan Raker dengan Komisi IV juga “menipu” dengan 

mengatakan bahwa KHDPK bukan menarik areal kerja Perhutani karena  Perhutani selama ini memang 

belum pernah diberikan areal kerja oleh Menteri, juga dikatakan bahwa Perhutani adalah pemegang 

ijin, sama dengan pemegang ijin kehutanan yang lain dst dst. Kebijakan yang kecuali dibuat dengan 

menabrak perundang2an diatasnya  (ini menurut Prof Dr Nyoman Nurjaya, SH dari Unibraw) juga 

disertai dengan “trik-trik” dan “tipu muslihat” seperti saya sebutkan didepan, masihkah bisa dikatakan 

sebagai pembaruan atau kebangkitan ya mas Wito ???? 
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