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Oleh : 

Bambang Adji S (Pensiunan Perhutani, Anggota Dewan Penasehat FPHJ) 

 

Sangat menarik ungkapan sahabat saya Prof Dr Ir Hariadi Kartodihardjo, MS atau yang biasa saya 

panggil dengan mas Hariadi Karto atau mas HK pada mediaindonesia.com tanggal 25 Juli 2022. Betapa 

tidak. Mas Hariadi Karto menyampaikan bahwa KHDPK adalah strategi untuk memulihkan hutan Jawa 

dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat yang kehidupannya tergantung pada kawasan hutan. 

Ungkapan mas HK ini sekaligus memberi penegasan kepada kita semuanya, utamanya kepada pihak2 

yang menyambut KHDPK ini dengan euphoria berlebihan , bahwa masalah kita bersama adalah 

bagaimana memulihkan hutan Jawa dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

sekitar hutan atau MDH. 

 

Pemulihan hutan Jawa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata  pemulihan adalah proses,cara, perbuatan 

memulihkan. Arti lain dari pemulihan adalah pengembalian. Jadi pemulihan hutan Jawa harusnya 

diartikan sebagai semua tindakan untuk memulihkan atau mengembalikan hutan Jawa, baik luasnya 

maupun fungsinya seperti “kondisi semula”. Pertanyaannya, berapakah luas atau bagaimanakah 

fungsi hutan Jawa semula ?? Kalau kita dekati dengan hitungan luas maka luas hutan Jawa semula 

(atau paling tidak yang dianggap ideal) adalah 30 % dari luas daratan, yaitu seluas kira2 3,9 juta Ha, 

padahal saat ini luas hutan Jawa hanya 3,1 juta Ha (24 % daratan) , dengan tutupan hutan 19%. 

Saya tidak akan membahas luas hutan Jawa secara kuantitatif,  namun hanya akan mengingatkan kita 

semua bahwa kebijakan apapun terhadap hutan Jawa semestinya harus mengarah kepada 

tercapainya luas hutan Jawa yang ideal tadi, jangan justru membuat kebijakan yang berpotensi 

mengurangi luas hutan Jawa saat ini. KHDPK yang diawali dengan P39/IPHPS sebagai “pintu masuk” 

nya sangat berpotensi mengurangi luas dan fungsi hutan Jawa saat ini, yaitu karena P39  yang 

memberikan ijin 35 tahun, individual, dapat diwariskan, membayar pajak, akan nenyebabkan hutan 

Jawa  berubah fungsi menjadi lahan garapan dan akan “dikuasai” oleh individu2 masyarakat.  

 

Peningkatan kesejahteraan MDH 

Sejak 2001 Perhutani telah menyadari bahwa tidak mungkin pengelolaan hutan Jawa  hanya dilakukan 

sendirian, demikian pula disadari bahwa MDH masih perlu ditingkatkan kesejahteraannya, oleh karena 

itulah Perhutani menciptakan PHBM, yang mempunyai jiwa “berbagi” dalam pengelolaan hutan 

antara Perhutani, MDH dan pihak lain yang berkepentingan. Saya berani mengatakan PHBM adalah 

praktek Perhutanan Sosial (PS) atau Social Forestry (SF) terbaik saat ini, meskipun pelaksanaannya 

masih belum sempurna dan optimal, masih ada yang belum berhasil atau gagal. Kekurangberhasilan 

atau kegagalan inilah yang semestinya dipelajari untuk kemudian diperbaiki agar berhasil, bukan 

dengan merubah konsepnya apalagi diganti dengan konsep yang lebih buruk. 



 

Perhutani bisa…… 

Apapun penjelasan tentang KHDPK yang diberikan oleh pihak LHK atau oleh pihak2 lain yang merasa 

diuntungkan dengan KHDPK, tapi hakekat KHDPK yang tidak terbantahkan adalah “mengurangi areal 

kerja Perhutani”. Kalau kita mengacu pada ungkapan mas Hariadi Karto bahwa kita harus memulihkan 

hutan Jawa dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan MDH, mengapa harus dibuat kebijakan KHDPK 

yang  justru akan  mengurangi areal kerja Perhutani bahkan sampai tinggal separonya dan berpotensi 

mengurangi luas dan fungsi hutan Jawa ??? Apalagi setelah arealnya “diambil” belum jelas kepada 

siapa akan diberikan, juga belum jelas bagaimana kapasitas dan kapabilitas pihak yang akan diberi 

atau diserahi areal tersebut. Sebuah kebijakan yang penuh dengan resiko kegagalan terhadap hutan 

Jawa yang merupakan unsur utama lingkungan hidup. Emangnya Perhutani dianggap tidak mampu ya 

mas HK  ?? 

Saya mengenal dan berdiskusi dengan mas Hariadi Karto tentang perbaikan Perhutani sudah sejak 

tahun 1998 kalau tidak salah, ketika kami berdua duduk dalam Tim Reformasi Perhutani yang dibentuk 

oleh pak Fattah DS, Dirut Perhutani waktu itu. Diskusi dengan mas Hariadi Karto tentang perbaikan 

Perhutani justru semakin intens ketika saya sudah pensiun, lebih2 setelah mas HK duduk dalam Tim 

nya KPK , beberapa kali kami berdua berada dalam sebuah forum Diskusi, paling tidak tiga kali dalam 

Diskusi berjudul “Perhutani riwayatmu kini”, yang diadakan di Yogya dan Jakarta. Kami berdua 

sependapat bahwa Perhutani harus diperbaiki secara menyeluruh atau istilahnya transformasi 

Perhutani. Kami berdua sependapat bahwa telah terjadi kebocoran dalam penerimaan pendapatan, 

misalnya dalam penjualan kayu, terjadi jual beli lahan garapan, terjadi mark up dalam pembelian 

barang dan jasa dan masih banyak lagi yang perlu diperbaiki di Perhutani.  

Dalam diskusi2 dengan mas Hariadi Karto tidak pernah sekalipun mas HK melontarkan pendapat, 

bahwa untuk memperbaiki Perhutani  harus dilakukan melalui “pengurangan areal kerja”. Dengan 

kata lain, untuk melakukan pemulihan hutan Jawa dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan MDH 

dapat dilakukan oleh Perhutani, setelah atau bersamaan dengan upaya2 perbaikan Perhutani, dengan 

tanpa mengurangi areal kerja dan menyerahkannya ke pihak2 yang belum jelas kapasitas dan 

kapabilitasnya. Kenapa harus dikurangi areal kerjanya dan diserahkan ke pihak lain yang belum jelas, 

sementara Perhutani bisa melaksanakannya ?? 

Kalau saya boleh mensitir 7’S dari McKensey sebagai syarat sebuah organisasi dapat melakukan 

tugasnya dengan baik, maka Perhutani telah mempunyai semuanya, yaitu Strategi, Struktur, System, 

Staf, Style, Skill dan Share Values atau budaya perusahaan. Perhutani yang telah berpengalaman 

puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun, lengkap dengan struktur dan infrastruktur, dengan 

sistem PHL dan PHBM   yang dipunyainya,  dipastikan bisa melaksanakan tugasnya, terutama untuk 

pemulihan hutan Jawa dan peningkatan kesejahteraan MDH. Tentunya dengan perbaikan2 terhadap 

Perhutani sebagaimana yang sama2 telah diungkapkan oleh mas HK, oleh saya dan oleh banyak pihak 

lainnya. Sebagai pensiunan Perhutani saya menganggap bahwa yang perlu diperbaiki  di Perhutani 

sebenarnya hanyalah “sikap mental dan perilaku manusia/personilnya saja”. Dengan kata lain, untuk 

melakukan pemulihan hutan Jawa dan peningkatan kesejahteraan MDH cukup dilakukan dengan 

perbaikan Perhutani saja, titik.  

Khusus untuk areal konflik tenurial dan areal yang telah berubah peruntukan saya sependapat dengan 

mas HK, agar segera diselesaikan saja, misalnya dengan mengeluarkan areal2 tersebut dari areal kerja 

Perhutani. Demikian mas Hariadi Karto tanggapan saya, semoga ada manfaatnya. Salam sehat selalu. 

                                                                                                                              Yogyakarta, 26 Juli 2022 



 


